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5.

ośoba skladliąca oświadczenie obowiązana je§ do zgodnego z p.awdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdei 2 rubryk.
Jeżeli posżczególn€ rubryki nie znajduią w konkrctnym przypadku zastosowania, należy Wpisać
"nie dotyczy".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pąynależność poszcżególnych
sk!.dnjkjrw majątkołvych, dochodów i zobowiążań do majątku' odrębnego i milątłu Ąętógomałżeńską wspólnością maiątkową.
oświadcżenie o stanie majątkowym dotycży majątku W kraju iza granicą.
(J§wladczenle o stanie majątkowym obeimuie również Wieżytelności pieniężne.
ry__"§!!i A oświadczenia_ zawań€ są infomacje iawne, w części'B ż;ś informacje nieiawnedotycące adresu zamieszkania składaiącego oświadczBnie oraz mieisca 
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Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zo.omadzone W walucie polskiej: l1.500 PLN - mażeńska wsDólność maiatkowa.,,.....

- Środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcej: nie dolvczv

papiery wsrlościowe: nie dotvczv

na kwotę nie dotvczv
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1.

2,
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Dom o powieżchni: !!!,,,,,,.,,..,,, m', o Wańości: !9]qoqĘtN.,,.
tytuł prawny: mażeńska wsDólność maiatkowa.

Mieszkanie o powieżchni: !i9!g]!y!Zy,,, ,,,,,,,,,,,,,.,,, m], o Wańości: nie dotvczv
lńuł plawny: nie dotvczv
Gospodarstwo rolne;

rodzaj gospodaaśWa: ooólnorolne,..,,.......,,...,,.., , powlerżchnia: 8.0{ ha
o Waności: 500.000 PLN

rodżaj zabudowy: dom mieszkalnv. obora ze stodoła. budvn€k oośoodarcżv. wiata
tyluł prawny: małżeńska wspólność maiatkowa
Z tego tiułu ośiągnąłem(ęłafA) w roku ubieqłym prżychód i dochód W Wysokości]
przvchód - 3t.541.79 PLN {w tvm doDlatv ze ś.odków unii Europeiskiei - 8.776.28 PLN}.

dochód - 1t.604,20 PLN.
4, lnne nierUchomości,

powieżchnia: oboĘ ze stodołą - 288 m'. budvnek qospodarczv - 144 m'. wiata - 3o m'
o wańoś6i: 70.000 PLN. 35.000 PLN. 5.000 PLN.
t!łuł prawny: ma}zeńska WsDó|ność maiatkowa.

lll.
1, Posiadam Udżiały W społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pżedsiębiorcóW,

w których U cżesln iczą ta kie osoby - naleźy podać licżbę i emitenta UdziałóW:

nie dotvczv

udziały te śanowią pakiet Większy niż 10olo UdziałóW W spółce: nae dotvczv

Z tego tylułJ osiąqnąłem(ąam) W lokl] l]blPgrym dochód W wysokoścl: nie dotvcżv

2, Posiadam Udzia' w innych spółkach handlowych , należY podać liczbę i emitenta udziałóW:

nie dotvczv

Z tego tyiułU osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotvczv

2, Posiadam akcje W spółkach handlowych z Udżiałem gminnych osób prawnych lub pżedsiębiolcóW,

W klÓrych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenia UdziałóW]

akcje te stanowią pakiet większy niż 10olo akcjiw spółce: nie dotvczv

Z tego t}'iułu osiągnąłem(ęłam) w .oku Ubiegłym dochód W Wysokości: nie dolvczv

Posiadam akcje W innych spółkach handlowych, należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotvczv,

Z lego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym dochód w Wysokości: de!9]vLzy
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Nabyłem(am) (nabył mój malżonek, z Wyłączeniem mienia prżynależnego do jego majątku odrębnego)

od skarbu Pańsiwa, innej państwowej osoby prawnej, jednośek samorżądU terytodalnego, ich związków lub

od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pżetaĘu - należy

podać opis mienia idatę nabycia, od kogo: nie dotvczv

1. Prowadzę działalność gospodarcżą (należy podać 
'ormę 

prawną i pżedmiot działalności): !iej9]!y§zy ,.

Z tego tylułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pżychód i dochód w Wysokości: dcj9lĘ9zy...........,..,,,,,,

2, zażądzam działalnością gospodarcżą lub jeśem pżedsiawicielem, pełnomocnikiem lakiej dżiałalności
(należy podać formę prawną i pżedmiol działalności): dcj9]!y9zy,,,,,

_ osobiścle nie dotvczv

- wspólnie ż innymi osobami delqlylzy

osobiście nie dotvczv,

- Wst]Ólnie z innymiosobami nie dotvczv

Z tego tylułU osiągnąłem(ąam) W roku Ubieqłym dochód W wysokości: dc3g]!y!Zy

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): nie dotvczv,,,,,,,.,,,,,

- jeśem członkiem zażądu (od kiedy): nie dotvczv

- jes|em członkiem rady nadzorczei (od kiedy): n!g!q§!zy

- jestem członkiem komisji rewizyinej (od kiedy): nie dotvczv .,........,..

Z leoo iytułU osiągnąłem(ęłam) W roku ubieqłym dochód W Wysokości: !ic_dg]!y!!y

VlIl.

lnne dochody osiągane z tytułu zatfudnienia lub innej dżiałalności zarobkowej lub zajęć z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego iytułu: renta - 27 883.87 PLN - małżeń§ka wspólność maiatkowa. dieta

radneoo - 960.00 PLN _ maŁeńska wsDólność maiatkowa.
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lx.

składniki mienia fuchomego o wańości powyżej 10.o0o złotych (W przypadku pojazdóW mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji)]

samochód osobowv citloen c3 - 20l1Ł
ciaonik rolniczv Fiat Aqń 7294 - 1992r.

x.

zobówiążania pieniężne o łartości powyżej 10,000 zł,otych, w tym zacjągnięte kredyty i pożyczki oraz
Wefunki, na jakich zostały udżielone (wobec k€o, w zwiążku zjakm zdażeniem, w jakiej wysokości):

nie dotvczv.

cżEsc B

Powyźsże ośWiadczenie sktadam śWiadomy(a), iż na podśawae
nieprawdy lub zatajenie paawdy grozi ka€ pozbawienia wolności,

arl, 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie

Łaoiewniki. dnia 27_04_2015r ąoJ.- ,:^J,'4^.


