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(ni€jscowość)

ośV.IADCZENIE MAJĄ
wójta, zastępcy wójta, s€kietarza gminy, §krrbnika gmily,

o§oby zarządzającej i członka organu zarządzającego grninną
administracyjne w imi€niu $,ój

ł; ,.. j
:

UwrgaI

l, ośoba śkładrjąca oświ.dczeńe obowiąż.ne jeśt do
wypełni€nia każdej z rubryk
Jeże|i po§zczĘóln€ rubryki ńe znajdujł w konkretnym prąpadku zastosorvania, n&leży vpiś&ć :!!b
dotvcąv'|.

o§obr §kładająca oświadcz€nie obowlążana je§t okrąślić prł,nal€żność poszczegóInych skl.dników
majłtkotłycĘ dochodów i zobowiązań do m&jątku odrębnego i mejątku ołrjętego BaŁsfuką w§pótnością
msjątkową.

ośrvirdczenie mrjątko*€ doĘczy m&jątku w kraju i za granicą.

oświrdczenle maiątkow€ obeimuje fównlez wi€rzJłelności pieniężne.

w cz4ści A oświadczenia zawarte §ą informacje iawne, ł części B zaś informĄcje ni€jalvne doĘcząc€
adre§u zamieszkanie §kłrdającego oświadczeDie oraz Blej§ce polożenia nleruchomości.
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3,

4.
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6.

|l 1..J;.jpls"n,a,,,,, ]-_:._,:i t,:*!11" 
n 

_,_l ,,.,l

(miejśc€ żatrudnieDią stanowisko lub lirnkcja)

po zapoznaniu się z plzepisami o§tawy ż dria 2l si€rpnia 1997r, o ognnicz€niu prowadzenia działalności
gospoda.czej przez osoby pełniące fun}cje pubticzne (Dz, U. Nr 106, poz, 679, z 1998 l. Nr l 13, poz. ? 15 i Nr
162. poż. 1126, z 1999 L Nr 49,poz,483, z2000r.Nr26,poz.306orazz2002r.Nr113,poz.984iNr2l4,poz,
1806) oraż ustavT, z dnia 8 marca 1990 i o samorządżie gminnyn (Dz. U, z 20ol I. Nr 142, poz. 'l5gl ofiż z
2002_I.,Nr 23,poz. ż20, Nr62,poz,558,Nr113,poż.984, Nrl53,poz. 127l iNr214,poŻ. l806), zgodnie z
art, 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchoćlzące w skład maŁeńskiej wspólności majątkńej hb
stanowiące mój majątek oĘhy:
I. zasoby pi€niężne;

- środki pieniężne zg$madzonc \ł,.rclucie po]skiej: ..,.',(,,:'!,.,.'...1...1,...l,,//,/l,.! ?.-', :Ą, !,.:. i t :y.

, środki picniężne zg.omadzone },walucie obcej: ?-l ) 7-: |:l,: FIJA : :

- papiery wanościowe: ,,., .,1A, .,,,,v,,,..'ły, ir,1,1t!,,.,.,,._3_ 1 lQ A,U.

Kopia oświadcZonia majątkoWeg(
ŃżoneooWolewodn6Wi€lkopol§Ke,nu
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Posi5dam ud7iĄ w społĘch handlo"ych - nalery Bodac lic7bę i emilenla udziałów:

...,../.?.9......V-!_ł.4t1ll_._.|_H,!L_.|___ "t!,ż_,r.ą 1 fu. ął s - ?,1!ł?,",""","",," "r",

;;; ;" ,;;;;,; ;;;,.;;;";,;;; ;;;, ;;;,;;;;.;;;:., ,;;Z,,,, , ,,.,.,,,, , , , , ,, , ,

Z lego t}.lu}u osiągnąłem(ęłam) !v roku ubie8t}a d oa,aa * *y"oio:"i, .Q,.,.(/:Ż.

Iv.

Po§iadam akcje w społkach handlo\ł}ch - naleŻ.j podać liczbę i emitenla akcjj:'-'l,' ''

akcje te stanowią pakiet więksży niż 10% akcji w spółce:

Z tego §fufu o§iągaąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . , . , ,

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem miehia przynal€znego do jego majątku o&ębnego) od skańu
Pństwa, innej pań§twowej osoby praiłrtej, jednostek samożłdu t9r}torialnego, ich związków lub od komunalrcj
osoby Fawnej następujące mienie, które podlegato zbyciu w dro&e przetar8u - nalezy podać opis mienia i datę
nabycia. od ko8o: ,,,,,,.,.,

/ł..t€:...l łITc,ł,y,

NODla oświadczenia ma|ąll(Owe9,

doi!neqo WoieWodżle W elto0o]9kien,



/b /€ 0o 7 Y,(_ 2 /
_ o,ob,,cje , , , , , , ,

_ qśr.ol.ie 7 nnyni o<ohami ,,, , ,, , , ,, ,,,,,,, ,,, , , ,

z tega qćJfu osiągnąłem(łam) w roku ubiegb.rn pfzychód i dochód
q }loLosci: ,,,,

2, ZsrządżBm dżialalnością go§podarczą ]ubj€stem pftedsla§icie]em pe}nomocnikiem takie]

działalności (należy podać fonnę prav/ną iprzedmiot dżiała]iościl:
_o§obiścic.,.,,,.,,,,,,,,.,.,., . , .. , 4,ł i€ !__Ó__T_.:l,i._ a1_ _ ..___

vI.

l, Prowadzę działalność go§podarcza: lnal.7) poiaj iolmę prawną i przedmiol działa]ności]:

, wspólnie z hn],mi osoba8i

Z tego lytułu osiągnąłcm(ęłam) w Toku ubiegł}m dochód w §.ysokości] ,,,,_,

\ II.
])}:- A^,,7, -,v, !ł ,|o kdch handlowycn lnal\^3, ślcd7,ha \poIkl _?_' : _'L.'

_,jestem cżłonkien zarządu (od kiedy):

- .,lcr \,/].rl\ <rĘ Iad) ńdd,orc/cj (od lied,,

Z tego tyiułu osiągnąiem (ęłam} w roku ubicgłiłn dochód w r,!,ysokości: ,,,.,,

2,współdżielniach:,,,_, aę._.,..8!7,,Z:,ł,:ł...,.,,..,..

_ ]e§|cn c,,lonklcn ,,ar,,.ldll lnd k cd}]|

_.jestem cułonkiem rady nadzorczejr(od kiedy): , ,

Z iego tFułu osiągnąłem(ęłaln) !v roku ubiegłym cochód w wysokości: ,.,,.,

3 W fundacjach prowadżących d7iałBlność gospodarczą:

., .... .. . ......k.t€ ...Q.a.l.rcz_l.

- ie5|em c.,łonkiem ,al,adu (od lUed)):

i(opIa ośWiadczeni, maiaIkoweoo
/hżongo. Woj9łodłe Wielkóobth ńl
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_jestem członkion rady adzorczej (od kiedy):

Z rego t}tułx osiągnłlelll(ęlem) lv rot1l ubiegłJ,m dochód \ł,.ll§okoscj]

vIII.

Inne dochody osią3ane Z t}tułu Zaliudnienia lub innej działalności zarobko\ł€j lub żajcć. Z podaniem kwot
u,,}.klvdnvLh /.a,'ocgo t},1ul1l:,,,,,,,,,,,,,,,,,

,____,,(.!,I.,:.!,!... .:....._.|.4]&r. G,lllli !ła{ł!.,<r_,"_,łł.ę_..,......_..l!}.?.,.l.ft,? ź P/=Ł
... P.i._.d,.....:.....L§a _ _*_?__ _|:4h__!. _u4(t_c..|!......,,.,..,,.,:.,.....f_ą ąl P!a_

Sk]adnila mienia ruchomego o waności pol!,ż_ej, lqooo_złorch (Łplzrpadf,.U poja,,dów mechanicmych na]ezy
poda( markę. model i rok prod*cli1: .......,(.?.(.4?......:.ó__U*....4?..4.1ł:...................__._.........._.

x.
Zobowiązania pienięźne o wartości po§}zej l0.000 Złot}ch, w rym z3clagni.te krcd}t}, ipozvcżk] or3z Fa.unkj,
na jakich zostały udZjelone (wobec kogo, w z\ł,iążku z lakjm zdarzeniem \ lakle,
l y.olu* l1 ,, ,

(:e_:..,. .Q ? a_y.,ę. _y_.,_. _ ..,

Kopla oświadczenia nraląlkoWeqo
alożOn99o WoFwodne Welkopolsłieft u



- Poł}żSze oświadczenie skJadam świadomy(a). iż na podstawie ań, 233 § l KodekSU kamego ,,a podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbaB.ienja §olności,

ŁrĄ2?,l,., ?! a, aL,(1 LJq.y,cii
(miejscowość, data) (podpis)

] N-ic\łłaściwe skreśiić.
] Nie dotycz] działalnoścl W)4wóIczej w fojnic§vie W zakesie produkcji roślinnej i z,łiezęcc].

§, 1btmie i zakfesie gospodarst\ł.a rodzinnego.

' Nie dolyczy rad nadzorczych spółdzielni miesukaniowych,

(opla ośWladczenia maląlko$eqo
żlDżOn€90 Wo]eWodi e Welkopo|srlP-u

.--..-.,^\
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Zobo!łiązania p]en]ęźne ż tytutu plowadzonej pnez lrrę:. jZ .]a]iości
Fjrma UsłLJ8owo, Handlowa stefan Waszak
o wartoŚc przekraczającej 10 000,00 z]

zobowiązania wobec kontrahentóW Kwot3
Hurtownia DodatkóW PaszowYch AGRoW|T 189 443,88
AGRoB|L Roman icabri€la Bilscyspj, 737 7j6,Qo
chemkolsp zoo 126547,89
DslM 5p. zo.o. 110 00Ą26
HAWA sA 67 85ą89
AB FooD Po§KA sp. zo,o. 63320,4a
Neorolsp żoo 47 9s8,48
Nowak zdżisław 31 185,36
NuTRIAD Po§KA sp zo,o. 28 393,20
ANIMAIAGRI MAGDALENA WlERzcHosŁAWsKA 28020,60
FHU 3lo,AGRo_cHEM Jacek Andrzejewski 27 013,oL
DKV EURo sERVlcE GmbH + co. KG 22oa432
Firma Handtowa RAPso lwona Pasternak 18 637,50
GooDMlL§ Po§(A GRoDzlsK WlELxoPo§K sPÓtKA x5 589,35
Przedsiębior9No Hand lowe Arkadiusz skórski 11556,75
PRZrDslĘBloRsTWoPRoDUKCYJNo,HANDLoWo_USŁUGoWEBAsi 11555,00

zobowiązania Wobec bankóW
BżWBK o^vrześnia - kredyt obrotowy n6 prowadzenie dział, gosp. 835 334,46

Kopia ośt\'iadcrenla maiąlkow€9o
złożonego Woievodzie Wdkopo|§kiemu

Lnli".;l..t
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składniki mienia ruchomego o Wańości pow. 10 000,00 zł
Firmy Usługowo - Handlowej stefan Waszak

Marka Model Rok
VoLVo FH,13

VoLVo rH13 2005

VoLVo
VoLVo FH12

VoLVo

330BG
sYY3

WELGRo 33-24

JOHN DEERE 6920

, Przysiawka do kukurydzy Geringhofi - 5 rzędowa

1992

,I993

20a3

siewnik MAX|MA

siewnik AMAZoNE
_Ę|9!1t_u_L":9Ę-ęĄs|.Ą!!q

schafier 345s
iFENDT 5270c
GERlNGHoFF Ms H6O0F

Al\łAzoNE cENTAUR 3001
HoRscH Jo(ER scT
HARD| ooMMANDER class classic
Kverneland MoNoPlL
Waga samochodowa 60 ToN
BERGI\,,IANl,] TsW1 81 8s
MANlToU MLT 526

Pług RB 7 "Gregoire-Besson"
N,|asch]o Gaspardo Presto 500

LELY WELGER RP 445 l\4c13

JcB 541_70WM

KoOia oślłiadcźrnta maląlkOWeq0

oiOnP!l Y',D|9!id:i9 'il 9]|,l io]!] L"iwą

LAMBRECHT 85LK40 1990

oVA

MAssEY FERGUssoN 6280.-vłrrna.--T190..2oos
EuD --- 

-- A6 :ois-
AUD| -,Ą6 ---

5o.o4!t jŁoa19 r-252 _
Suszarnia zbożowa PEDRoTTl
suszańia źbożowa MEC|VAR

Antena GPs Vario Guide

LJO}rcLq


