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Lrwaga:

o§oba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z plawdą, §tarannego izupełnego
Wypełnienia kaźdej z rubryk.
.lóŹeli poszczegótńe rubr!łi nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

czĘść A

Ja, niżej podpisany€}, Paweł ceqielstfkr,#zńY§hg_r,_qęeo#g-_ic9qielski

"nie dotyczy".
3. osoba :kładająca ośWiadczenie obowiązana jest określić pżynależność poszczególnych

składników militłowyctr, dochodów izobowiązań do majątktl odrębnego i majątku objęiego
maźeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieźytelności pieniężne.
6. W części A oświadczeni; 

- 

zawrńe są'infórmacje jawne, w części B zaś inlolmacje niejawne
dotycŻące adresu zamieszkania Śtładalącego oświadczenie olaz miejsca polożenia
niefuchomości.

po zapoznaniu się z plzepisarri ustawy z dnia 8 malca 199o r, o samożądzie gmlnnym (Dz, U, z 2001 r Nr
'142, 

iaz- 1591 olAzŻzoóz,.N,zs,poz,220, Nl62, poz,558, Nr 113, poz,984, Nr 153,poz,1271 iNl214,
po.,'leoo), zgodnie z ań.24h tą ustalvy ośWiadĆzarn że pos adam Wchodzące W skład małzeńsklej

Wspó ności majątkowej lub stanowiące mój majątek odlębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne żgromadzone W Walucie polskiej] 9.800 PLN - mażeńska wspólność maiatkowa..""""

ślodki pieniężne zglofiradzone W WalUcie obcej: !Ę_d9!ygzy,,,,,,,,,,,,,,.,

pap,ery WaĘościoWe nie dotvczv, ,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,

na kwotę nie dotvczv,,
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Dom o powielzchni: .!_].!l,,,.,,,,,,,,,. m' o Wańości: gEq9qPtN

tytuł plawnyi maŁeńska wsDólność maiatkowa.

Mieszkanie o powielzchni: d9_q9ry9;t,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m2, o Wańości: !'igjglygzy
lvIl]ł olaWnv: nie dotvczv,, ,,,,,,,,,,,,,,,

Gospodalstwo rolne:

rodzaj gospodalstwa: oqólnorolne,,,.,,,,..,,,,,,,,,,, , powierzchnja: 8,04 ha

ll.

T,

2.

3.

o Wartoścl §9!J]!]9_PIN
rodzaj zabudowy] g9!!!i9§eĘ!ry!9!
tytuł prawny: małżeńska wsDólność mai4kowa

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku{bł€Ó*l przychód ; dochód w Wysokości:

lll.
T

dochód - 4.800 PLN.

lnne nieru6homoścl:

poWielzchnia:

o Wańoścl 70.ooo PLN. 35.000 PLN. 5.000 PLN.

tyiuł prawny: małżeńska wspólność maiatkowa.

Posiadam udz ały W spółkach handlowych z udziałem 9minnych osób prawnych

W których uczestn Lczą takie osoby , naleźy podac liczbę i emitenta udziałóW:

udziały te stanowiąpak]et Większy niż 1o% udziałów W spółce nie dotvczv""""""""

Z tego wtułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: d9_9Ę]Ę§?J""""""",

lub przedsiębiorcóW,

2. Posiadam udziały W lnnych spółkach handlowych - należy podac l]czbę l emitenta udziałóW]

nie dotvczv,,,,,,..,,,.,,,,.,,,,.,,,

Z tego tytułu osiqgnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotvczv

2 Posiadam akcje W spółkach handlowych z udziałem 9minnych osób prawnych ]ub przedsiębiorcóW,

W których uczestnjczątakie osoby - na]eży podać ]iczbę iemitenta udziałóW:

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spółce: Eg_dqly9zy,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: !i9_g9!y9zy

2- Posiadam akcje W innych spółkach handlowych - na ezy podac licżbę i emńenta akcji]

Z tego tytułu osiąnąłern(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: !!9_d9§{9zy

..,, ) -..,/--4.-/,1?,
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Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, z Wyłącżenjem mienia przynależnego do ]ego majątku odrębnego)

od skarbu Pańsh/Va inne] państwowej osoby prawnej, ]ednosiek samożądu teryiorialnego ich związkóW ]ub

od komunalnei osoby prawnej następujące menie które podlegało zbyciu W drodze przetargu należy

podać opis mienia i datę nabycia od kogo: dg_lblygzy

1 , Plowadzę działalność gospodarczą (należy podaó formę prawną i prżedmiot dżiałalnośc!): d9_q9]!y9!y ,,

osobiścle d9j9ł9zy,

- Wspola e 7 in.yni osooam, nie dotvczv,, ,,,,,,

Z tego tytułu osią9nąłem(ęłam) W loku ubiegłyrn przychód i dochód W Wysokości: !Ę!qry9!y ",

2. zażadzam dzlalalnośc ą qospodarczą lub jestem przedstawicie]em pełnomocnik em iakiej działalności

\należy pooac folme olawra p,zedm ot dzia,ahośc j: !!9_!Ę§.9Zy

- osobiście nicjgłgzY

- Wspóln e z innymi osobami!i9j9$9zy,,,,,,,

Z teqo tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku L]biegłym dochód W Wysokości: !i9_!9ry9zy

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, sledzjba spółki): nie dotvczv ",-""""

- Jeste,n czło.kiem Za'7ąoJ,oo kleo/} nie dotvczv,,,,,,,,,,,,,,,,,"""

- jestern 6złonkiem rady nadzorczej (od kiedy): !!939]!y9zy

- jestem członkiem komisj rew]zyjne] (od k edy): d9_q9!y.q!y,,,,,,,,,,,.,""""""""

Z tego tytułu osią9nąłem(ęłam) W roku ubiegłyrn dochód W Wyśokoścj: dc_!g]!gzI

Vlll.

lnne dochody osiąqane z tytułu zatrudnienia ]ub innej działalnoścl zarobkowej lub zajęć z podanlem kwot

użyskiwanych z każdego tytułu: renta - 20.096.52 PLN - maźeńska wspólność maiatkowa,

,.,-.pŁ:ę.ź.....---!......ę1,..ę.ł.z?ź.k.......,?*.,.....?....1.?.,.?P.a.9.

:/tr



lx,

składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 1o,ooo złotych (W przypadku pojazdóW mechanicznych

na ezy podac malkę, nodel i roK prod.lkcji),

samochód osobowv cit]oen c3 - 2011r.

ciaonik rolniczv Fiat Aqń 7294 - 1992r.,,,,,,,,,,,

x.

zobowiąania p€niężlre o wertGic' po,vyżE 1o,om *q/ch, w tym aŻąg, _i:b hedyry i pdld' d-&

warunk, na jahci zcźry UeaEE {rrE kogo a Ąe) z źin 'dEaźtt 
t Fi'q ryś*d§.']-

Porrż: G*Et:Że.E #n śjBb.nr(a). ż na podsr* aŁ 233 § 1 Kod€t§l l(anego 2a poe'
nei- dy ró z*łłb Fady gr@i ka-a poąfuwir*r YóŃi,

Łaoiewniki. dnia 22.12.2014r.
ll ą.h;il,l, Qn


