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DobrzeńWielki 28.02.2012r.

Uwaga:
wypełnienia
1' ósoba składającaoświadczenieobowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannegoi zupełnego
kaŻdejz rubryk.
na|eĘ wpisać ..nie
2. JeŻe|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prąpadku zastosowania,
3,

dotyczy".
mająto*uu 't.tuou.;ącaoświadczenieobowiązana jest okreŚlić przynaleznośÓ poszczegó|nych składników
wspólności4
małżeńskq
objętego
i
majątku
odrębnego
majątku
kowych, dociodów i zobowiązai do

4.
5.
6.

majątkową.
oŚwiadczenie o stanie majątkowyn dotyczy majątku w kraju iza ganicq.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnoŚci pienięzne.
adreW częściA oświadczenii zawań są iniormacje jawne, w częściB zaŚ informacje niejawne dotyczące
su zamieszkania składającegooŚwiadczenię orazmiejsca położenianieruchomoŚci.

CZĘŚC
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GERARD KASPRZAK

Ja, niŻejpodpisany(a),

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 04.01.1963w OPolu
DYREKToR GMINNEGo oŚRoDKA KULTURY
W DOBRZENIU WIELKIM.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

(Dz.U. z 2001 r.
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminrrym
poz.
|27 | i Nr 214'
poz.984,
Nr
153,
Nr
113,
poz.
558'
poz.
62'
220,Nr
i.l. tł), poz. |59I o,u., io)} r. Nr 23,
wspólnoŚci
małzeńskiej
w
skład
wchodzące
posiadam
że
oŚwiadczam,
po". tsoo;, zgodnie z art' 2$htej ustawy
odrębny:
majątek
mój
majątkowej lub stanowiące
L
Zasoby pieniężre:
Środki pieniężre zgromadzone w walucię polskiej: RoR 3201'27 zł
Środki pienięme zgromadzone w walucie obcej: NIB DOTYCZY
papiery wartoŚciowe: NIE DOTYCZY
na kwotę:
il.
i. no,n o powierzchni: 180 m2.wrazzdzia|ką|290 mf , o wartości:100.000 zł
nieruchomościaktem notarialnym A nr
tytułprawny: nabyty drogą spadku i zniesienia współwłasności
305/2005z dnia 07.02.2005r., majątek odrębny
2. Mięszkanie o powierzchni: 57 m2 o wartoŚci 76 000 ZŁ
tytułprawny: nabyte za zaciągniętą pożyczkęHlPoTEKA
A nr 853/2003z dnia 25.03.2003r., majątek odrębny

NA BANK

PKo

BP S.A. aktem notarialnym

3. Gospodarstwo rolnę:
rodzaj gospodarstwa:NIE DOTYC ZY powierzchnia:
o w a ń o Ś c i :. . . . . f r . . . .
rodzaj zabudowy:

................"..
w roku ubiegĘmprzychódi dochódw wysokości:
Ztegot'Ą|i\osiągnąłem
Łąki trwałe
4. lnne nieruchomości:
powięrzchnia:
0'1430ha

teren zaleworYyok. 5000 zł
o wartości:
notarialnym A nr 305/2005z dnia 07.02.2005r '
Ęrtułprawny:nabyty Jrogą spaoto 1k1"-.
Teresą
z nraemi .ł,lfrńemKasprzak,MarcinemKasprzaki siostrą
'n.potwła.nose
KasPrzak
gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
1'..po,iuoun' udziaĘ w spółkachhandlowych z udziałęm
podaćliczbę i emitentaudziałów: NIE DoTYCZY
na|ezry
w których uczestniczątakie osoby
w
udziatyte stanowiąpakietwiększy niŻ|0%oudziałów spółce:
......'..........
w rokuubiegĘmdochódw wysokości:
osiągnąłem(ęłam)
Z tegoĘrtułu
2. Posiadam ttdziały w innych spółkach handlowych

na|eĘ podac liczbę i emitenta udziałów: NIE

-DOTYCZY
w rokuubiegĘmdochódw wysokoŚcl:...................
Z1;g;\n"łu osiągnąłem(ęłam)

Iv.

osób prawnych lub przedsiębiorcÓw' w
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych zldziałęmgminnych
na|eĘ podaćliczbę i emitenta akcji NIE DoTYCZY
których uczestniczątakie osoby
akcj! te stanowią pakiet większy niŻl0oń akcji w spółce:
w roku ubiegĘm dochód w wysokości:..
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

na|eĘ podać liczbę i emitenta akcji; NIE DoTYCZY

ZtegotsĄułlosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegtymdochódwwysokoŚci:...................

v.

przyna|eŻnegodo jego majątku odrębnego) od SkarNabyłem(am) (nabyłmój małżonek,zwy,lączeniem mięnia
jednostek samorżąduterytorialnego, ich związków lub od komubu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
podać opis miepodlegałozbyciu w drodze przętarg!-na|eĘ
nalnej osoby prawnej następującemieni:.Ę_ó1e
nia i óatę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY
prawną i przedmiot działa'ności):NIE D.TYCZY
I'*.o*uu"u działalnośćgospodarczą (na|eĘpodać formę
osobiście_wspólnię zinnymiosobami
ubiegĘ'm przychód i dochód w wysokoŚci:
roku
w
Z tego tytułuo,ląg,'ął"ń(!łam)
(najestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej działalnoŚci
2. Zarządzamdziałalnością gospodarczą lub
NIE DOTYCZY
leĄ podać formę prawną i pizedmiot działalności):
osobiście--wspólnię zinrtymi osobami
w wysokoŚci: -Z tego tyt,Jńosiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód

vI

1.Ń spółkachhandlorłych(nazwa,siedzibaspółki):NIE DOTYCZY
-jestem członkięmzarządu(od kiedy):
- jestemczłonkięmrady nadzorczej(od kiedy):
- jestemczłonkiemkomisji rewizyjnej'(odkiedy):--w roku ubiegtymdochódw wysokości
ZtłgoĘtufu osiągnąłem(ęłim)
DOTYCZY
NIE
2. W spółdzielniach:
-jestem członkiemzarząd,l(od kiedy):
- jestemczłonkiemrady nadzorczej(od kiedy):
- jestemczłonkiemkomisji rewizyjnej(od'kiedy):--.

Ztego Ętułu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘm dochód w wysokości
3. W fundacjach prowadzących działa|noŚćgospodarczę:NIE DOTYCZY
jestem członkięm zarz4dtl (od kiedy):
- jestem członkięm rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizy1.nej(od kiedy): --.
Ztego ĘĄułuosiągnąłem(ętam)w roku ubiegłym dochód w wysokości
VIII.
Iruredochody osiągane ztytuŁa zatrudnienia lub innej działa]nościzarobkowej |ub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z kaidego Ętułu:
ZATRUDNIENIE
w GMINNYM
oŚRoDKU
KULTIIRY: roczny dochód
92967,45 zł. Dochód odrębny
Dochód żLonyZatrudnienie Gminna Biblioteka Publiczna: roczny dochód 38968,00zł

rx.

Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyzej l0 000 złoĘch (w pr4padku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji :
Toyota Avensis DAD f.0 rok produkcji 2004 zakup |ipiec 2006. Majątek odrębny

x.

Zobowiązania pienięzne o wartościpowyżej l0 000 złotych,w Ęm zaciągniętekredyĘ i poĘczki oraz warunki,
na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakin zdarzeniem, w jakiej wysokości):
l. KREDYT PKo BP S.A. zastaw hipoteczny stan zadłużeniana dzień3|.t2.2011 7504,78zł
zaciągnięty w związku z zakupem mieszkania. Kredyt odrębny
2. KREDYT PKo BP S.A. kredyt gotówkowy stan zad|użeniana dzień31.l2.20|l 25894,|| zł
remont dachu domu. Kredyt odrębny

CZESCB
AdresZamieszkania
osobyskładającej
oświadczenie
:
Jawność
informacji
Wyłączona
podstawie
na
aft.24i ustawyz dnia8 marca1990r.
gminnym
o samorządzie
(Dz.U,z2007 Nr 142, poz.1591
zmiany:Dz.|Jz2OO2r:
Nr 23, poz.220t
Nr 62, po2.558,
Nr 113,poz.9}4r
Nr 2!4, poz.1g06)
Miejscepołozenia
nieruchomości
wymienionych
W punkcieII części
A (adres):
Jawność
informacji
Wyłączona
na podstawieart.Z4iustawyz dnia8 m3rcarbgo r.
gminnym(Dz.U, z200I Nr L42, poz.1591
o samorządzie
zmiany:Dz,|JzłOOfr:
Nr 23,poz.f}},Nr 62, po2.558,
Nr 113,poz.994t
poz.
Nr ZL4,
1906)

PowyŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a),iŻ na podstawie art. 233 $ l Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

DobrzęńWielki 20|2-02-28
(miejscowość,
data)

(podpis)
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