
Urz 
c - t r j , . . ^ 'Klikowie 

OSWIADCZENIE MAJATKOWE ^ *̂  »̂  ^ T A R | A T 
11.0 

wojta, zast?pcy wojta, sekretafza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 
osoby zarz^dzaj^eej i cztonka organu zarz^dzaj^cego gminnq osobct prawnq, ^ h 

oraz osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu wojta"^ 

Uwaga: 

"^^Zaklikow, dnia 2013-04-24 r. 
(miejscowoSd) 

1. Osoba sWadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawdci, starannego i zupetnego wypelnie-
nia kazdej z rubryk. 

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujci w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie doty
czy". 

3. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowiq^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktsidnikow majqt-
kowych, docfiodow i zobowiqzari do majqtku odrf bnego i majatku obj§tego malzeriskq wsp6lno§ciq ma-
Jqtkowq. 

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni§zne. 

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte Sci informacje jawne, w cz§§ci B za§ informacje niejawne dotyczeice adre-
su zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoicl. 

CZ^SC A 

Ja, nizej podpisany(a), Dorota Magdalena Puzio Guzek 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 29.06.1963r w Zaklikowie 

Urz^d Gminy Zaklikow Skarbnik Gminy 
(mlejsce zatrudnienia, stanowisl<o lub funkcja) 

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalno§ci go-
spodarczej przez osoby petni^ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113. poz. 715 i Nr 162, 
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorzq^dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzeriskiej wspolnoSci maj^tkowej lub stanowiace moj majatek 
odrfbny: 

I. 
Zasoby pieni^zne: 

— srodki pieni^zne gromadzone w walucie polskiej: 25.000,00 PLN 

— Srodki pieni^zne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

— papiery wartosciowe: 
na kwot?: nie dotyczy 

II. 

1. Dom 0 powierzchni: 130 m^, o wartosci: 150.000,00 PLN tytu* prawny: wspotwtasnosc matzetiska 

2. Mieszkanie o powierzchni: m^, o wartosci: tytut prawny: nie dotyczy 

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy 

rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia: 

o wartosci: 

rodzaj zabudowy: 

tytui prawny: 

Z tego tytutu osi^n^tem(?tam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokosci: 

4. inne nierucliomosci: nie dotyczy 



powierzchnia: 

0 wartoSci: 

tytut prawny: 

III. 
Posiadam udzialy w spbtkach handlowych — nalezy podac liczb? i emitenta udziat6w: nie dotyczy 

udziaty te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% udziatbw w spotce: 

Z tego tytutu osi^n^tem(?tam) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci: 

IV. 
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych — nalezy podad liczb? i emitenta akcji: nie dotyczy 

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w sp6tce: 

Z tego tytutu os i^n^tem(?lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: 

V. 
Nabytem(am) (nabyl m6j malzonek, z wytaczeniem mienia przynale2nego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow lub od ko-
munalnej osoby prawnej nast?puj^ce mienie, ktbre podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis 
mienia i dat? nabycia, od kogo: nie dotyczy 

VI. 
1. Prowadz? dziatalnosd gospodarcz^^ (nalezy podad form? prawny i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy 

— osobiscie 

— wsp6lnie z innymi osobami 

Z tego tytutu osiqgn^tem(?tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: 

2. Zarz^dzam dziatalnosciq. gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci 

(nalezy poda6 form? prawny i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy 

— osobiScie 

— wsp6lnie z innymi osobami 

Z tego tytutu osiqgn^tem(?tam) w roku ubiegtym dochbd w wysokoSci: 

VII. 
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy 

— jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): 

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy); 

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytutu osi^n^tem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci: 

2. W spbtdzielniach: nie dotyczy 

— jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): 

— jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy): 

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytutu osi^n^tem(?tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: 



3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarczq_: nie dotyczy 

— jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): 

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytutu osi^nqtem(?tam) w roku ubiegtym doctiod w wysokosci: 

VIII. 

inne doctiody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj?6, z podaniem kwot 
uzyskiwanychi z kazdego tytutu: wynagrodzenie z tytutu zatrudnienia w UG Zaklikow 70.693,61 z t , 
umowa zlecenie 110,05 zt 

IX. 

Sktadniki mienia ructiomego o wartoSci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy 
podac mark?, model i rok produkcji): nie dotyczy 

X. 

Zobowi^zania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zac i^n i? te kredyty i pozyczki oraz warunki, 
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie dotyczy 


