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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Ju.
gmim>g prawny

dnia
(miejscowość)

Uwaga;

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana fest do zgodnego* prawdą, starannego i zupełnego wypełnię
nią każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryli nie znajduję w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ̂ jpejto

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majal
kowych, dorfiodńw i zobowî iań do majątku odrębr)ego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma
łątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i ?a granica,

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelność? pieniężne.

B. W części A oświadczenia zawarte s$ informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adn
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisania)

urodzony(a]

(imiona i najwfsko of aż

[miejsce zatrudnienia, sranowfsho Jub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnra 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia d/iaJflfności g
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne tDŁ U, Nr 106, póz. 679, z 1998 r. Nr 113, póz. 715 i Nr 16
p0z.1lZG,z!999r. Nr49.poz.483,z20QQ r. fjr 26,poz-3QGorazzZ002 r.Nr 113H por. 984 i Nr 2H po?. 1306) o r
ustawy 2 dnia S marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U, 2 2001 r. Nr 745, póz. 7591 oraz r 2002 r. Nr 2
póz. 220, Nr 62, póz. 5&8, Nr 113, po?. 984, Nr 753, póz. 1271 i Nr 214, póz. ISOGł, zgorfnJe z art. 24h tej tislav
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowe] lub stanowiące mój maja!
odrębny: r

Orygmd oświadczenia znajdu e $<s,
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Zasoby pieniężne:

— Środki preni(?żne zgromadzone w walucie polskiej:

— środki pi«nî /nc zgromadione w walucie obcej: a
-- papiery wartościowe;

na kwotę:



Orygmai oświadczenia

w 5w ętokrzysk'.m Urzęczie Wojewódzkim

.'..?,T..... 300., r.

\

. ^^pod.fifont.łpnwnąlp^miotdzirt.lnotól-' —

— osobiście / fe= lw!"'

— wspólnie z innymi osobami ..../M...&.

bieałym przychód i dochód w wysokoś

rn

^— 'ITfj

? tego'̂ t"u"^an,tem(9ł.ml w roto ubicgfym dochód w v,ySoko^ci

1. W spófkach handlowych {na^va, siedziba spóEkt)

członkiem zarządu lód kiedy): ,...̂ -

czfonkiem rady nadzorczej {od HŁedy): ....&*?--<-

— jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy): ../^

-L „go tytułu o^g^m^m) w roku ubie^ym dochód w wysokośd

2. W spółdzielniach:

— jestem członkiem zariądu {od kiedy}: -/̂ - -*̂  •

— jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ,

:zfonTcism komisji rewizyjnej lad kiedy):



H.

l- Dorn o powierzam: -c(--d nn̂  o wartości: ,ZłŁ.;̂ £fcr ryytuł prawny: /

2. Mieszkanie o powierzchni: iu?, o wartości: „. ,-..,,, tytuł prawny:

3. Gospodarstwo roJne.:

rodzaj gospodarstwa: ̂ .̂"Ife&ifejiilS, ——- - —r. powier7chj?ia: ,.XZ/..jf)W. f?Q

O wartości; ..̂

łod^aj zabudowy: r

ty3uJ prawny: ,./7^

7. tego tyTułu osî gnaif?m(t'ajn) w roku ubiegłym pr^y^hódi deł̂ eef w wysokości;. .*óZf.<,.f.

4. fnnt nieruchornoici; Jjl—>cvy GJ.D , - Cs

o wartości: ../y.̂ .t-. .......i)..<?/!..*/,.C,?;.!fLJ..

• îW âkfrn
t i. /-- u-, ^m*. ~~. j ̂  M ^ . . V "^ T yv"i

prawny: d.

nr.

Pusradam udzjajy w ^pólkaL-h handlowych - najeży podać \\czbe f emilema uJzi

ud/rafy testflnowlą pafder większy niż 10% ud?iaJów wspóJcs
............. ............................ ....... .............. ................................ ;

rytulu o$ja.gnąlerpfetem) w roku tjjjiegfym cfochód w wysokości:

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczby f emitenta akcjf.

akcje iesianowją pakiet wf^ksiy niż 10% akcji v/ spółce:

Z fego tytułu osJąynątem{ełam] w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,..

V.

N,, byłe. T? f a m J (nabył rttoj małżonek, z wyłączeniem rulpnî  przynaieżnegc do jego majątku odrębnego? od Sfcar-
^twa, rnnej państwowej 0^by pewnej, jedrtostek samo^du terytorialnego, ich zwidów fi;b od ko-
ne^ o^cUy prawnej następujące mienie, faóre j^odfegało obyciu w drodze przetargu — należy podać opis

mienia i dsr? nabycia, od łiogo.



Ore/ ioł oświadczenie zno!du|Gsię
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3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: /

M.LL

— jestem członkiem zarządu [od kiedy}:

— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): „„/!£/.£« .ttź.

— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): £ŹLŁ*..,~,

Z tego tytułu osi^gnąlemŁelam} w łoku ubiegłym dochód w wysokości:..

/
i r

Inne dochody osiągane z lytulu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej Jub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu:........................,....„... ™« ..' .^.,........... ,„..„

.£rf„.„£g£<=£

\.d^£&G&±&*£#...

(£/**'*"* t~* M/t
/

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych łw przypadku pojazdów mechanicznych należy

podać markę, model i rok produkcji): _ '„..*: w » -v

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty! pożyczki oraz warunki,
na jakich zosta ry udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości}: ,.


