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ENIE MAJATKOWE
KoREKTA

(imiona inazwisko ora2 nazwisko rodowe)

r.
(miejscowość)

Uwaga:

'l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
Wypełnienia każde.i z rubryk.

2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajduią w konkretnym pr.ypadku żastosowania, należy wpisać.!!9
dofuczv".

3. o6oba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prżynależność poszczególnych składnikóW
maiątkowych, dochodóW i zobowiążań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską
wspólnością maiątkową.

4. ośWiadczenie majątkowe dotyczy mająłku w kraju i ża granicą.

5. ośWiadczenie majątkowe obe.imuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A ośWiadczenia zawańe są informac.ie jawne, w części B żaś informacje niejawne dotyczące
adresU zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, njżej podpisany(a),

urodzony(a) 15 ]uieqo 1979 roku w

Urząd Gl,riny Grodżrec - Wóit

(miejsce zalrudniei a, śtanowisko lubiunkcja)

po zapoznaniu się z przepisarni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o oglaniczeniu prowadzenia działalności go,
spodarczej pżez osoby pełniące funkcje publiczne (Dż, U, Nr 106, poz, 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz, 1126, ż 1999 r. Nr 49, poz. 483. z 2a00 f. Nl 26, poż_ 306 alaz 22002 r, Nr 1,I3, poz, 984 i Nr 214, poz, 1806)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samożądzie gminnym IDz. U. z 2au r. Nl 142, poz .1591 oraz
z 2002 l. Nl 23, poz. 220, Nl 62, poz, 558, Nr 113, poz, 984, N. 153, poz, 1271 i Nl 214, poz, 1806), zgodnie
z ań.24h tej ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład małżeńsk]ej Wspó ności majątkowej lub
sianowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środ ki pien iężne żgrornadzone wWalucie polskiei: 52o0o,00 PLN

- środki pienięźne zgromadzone W Walucie obcej: 1000 Euro

- papiery wańoŚcioWe:

.-Ę-Ęł9*-..:...*.11,ę,9,|,].9Y

na kwotę| 1402],00 PLN



ll,

1, Dom o powieĘchn: r.le posiadan m2, o tytuł prawny: nie dolyczy
2. Mleszkanie o powiezchn]: __n_ie,,pos iaden. m1 o

3, Gospodarstwo rolne: nie posiadan
lodzaj gospodarsiła:,1_1ę,,,q9!I9,_z,y

tytt]ł prawny: nie doiyćzy

powieżchn a: nie dclyc
o WartoŚci: .n_a_e, doty€zy
rodzaj zabudowy: nie do.ycży
tytuł prawny] nie doiyczy
Z tego tyt!łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości: nie

4, lnne nieruchomości:

poWieżchnia],,1ll9,,,P.oJ_i_lii]l',,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,

tytuł prawny: nie dctycży

lll.

Posiadam udżiały W spółkach handlowych - na ezy podać ]iczbę l en]itenta !działóW:

udz]ałyte stanowią pakiet Wjększy niż 10% udzia]óW W spółce: nie dcty.zv

Z tego tytułu osiągnąłem(ę]am) w roku ubiegłym dochód WWysokości: rrie dcŁyc2y

Posiadam akcje W spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcj]:

,1],ę,,,,P_9:]n9ś.

akcje te stanowią pakiet Większy niź 10% akcji W spółce: iie cctvczv

Z tego tytułL] osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: n:e doi,vcZy

Nabyłem(am) (nabył mój małźonek, z wyłączeniem mienia pżynależnego do jego majątku odrębnego) od
skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samożądu terytoria]nego, jch związkóW ]ub od
komuna nej osoby prawnej następUjące m]en]e, które podlega]o zbyciu W drodze pżetargu - nalezy podać
opis mien]a ] datę nabycia od kogo: nie nabr]an



t

/

VI.

'1. Prowadzę działalność gospodarczą'(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- WspóTnie ż innymi osobami nie, ,do_i,yczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym pżychód i dochód W Wysokości:

Prżychód 115569/47 PLN, dochód 5955],34 P],l,i

2. zażądzań dzlałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(naleźy podać formę prawną i przedmiot działalnośc )| nie prowadżę

- osobiście ,Jlie .d_o..tyczy

- Wspó nie z innymi osobami nie do.tyczy

Z tego tytułu os]€nąłern(ęłam) W roku Ubiegłym dochód W wysokości: nie dotyczy

VlI.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółk]): nie dolyczy

- jestern członkiem żarządu (od k]edy): nae jeslen

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ]estem

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie jesten

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) W roku Ubiegłym dochód W Wysokościi nie doiyczy

2, W spółdzielniach: nie .lotycży

-jesiem członkiem zaźądu (od kiedy): nie ]esiem

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)i nie jesŁem

-jestem członkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy): nie j estem

ztego tytt]lu osiągnąłem(ęłam) w roku ub]egłym dochód WWysokości: nie dotycZy



3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą nie dolyczy

-jestem członkiem żaęądu (od kiedy): ,,nie jes,,.em

-]esiem cżlonkiem rady nadzorczej (od kjedy): nie le5len

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie jesien

z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) W roku ubległyrn dochód W Wysokości nie doŁycży

Vlll.

lnne dochody osiągane z tyiułu zakudnienia l!b innej dżiała nośc] zal"obkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytuł!i........,.,,,,,,,,,,,

sprzedaż sano.hodu osoboNego Toyor:a Ąvensis 1.8 2c03 r, - 1l0!0,00 PL|;

s.rże.]aż sanochodu cięźarowegc Peuqe.Ł 406 2.a 7999 I. 5000,00 P],\

,,]{_ył?,9l9g,?ę.l,_i,_e_,.,:9....9_|,_o_,s_l]]}|,,,P,,L,a_9l.,_y_,,_U_rzędżie Gniiy Grcdżiec 69tE.16 PLN

,1,|:,: ,tI99ła,.,,_,,,§9_],],l,,],],,,,:!|ll.,..?,:,:_r]:,l_,,!]e]99le9yj "y na dziecko 1836,0C PLN

składnik mlenia ruchomego o Wańości powyżej .1o ooo złotych (W przypadku pojazdóW mechan icz|ych na eży
podać rnarkę, model i rok produkcji): 

,,,,,,,

.''':l'."-''''''99'''9':''''99j'''''''':'-.'']'.':9'''''''''-9'''''':''''''':'-'

,991_o,_c_]:99,,,9§,9_?91i:,,,Tc_y-Ła..coro]] a 1 . 6 2 c i _! spó żwi a snc ś ć

lX.

x.

Zobowiązania pienięzne o Wańości powyźej 1o ooo żłotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczkioraz Warunki
na jakich żostały udzielone (Wobec kogo, W żWiążku zjakrm zdażeniem, W jakiej Wysokości):

11,ę,,,_q9::,L9-?.r...



czĘŚÓ B

Powyższe oświadcżenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie ań, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie_

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara Pożbawienia WolnoŚci-

GI9d?]99, q!.,...,l,,,iI-Y,,,..-1*e...;-9.1-5_...|9}Y

1 Niewłaściwe §kreślić,

'_ Nje dotyczy działalności wytwórczej w rclniclwie Wzakesie produkcji roś]innej i zwierzęcej, wiormie izakre§ie gospodarslwa

rodzinnego,
3 Nie dolyczy rad nadzolczych społdzielni mieszkaniowych,


