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2.

POUCZENIE

osoba skladająca ośrviudczcn_ie majątkorve rvypelnia drviej_ego integralnc części: rv części A ośrviadczcnia Zżl\valtcsą inlbrnlacje dolyczące 
't-,.r 'i;ątLo*go,'ru".'ęs"i B;;j i,lililffi,o,,ry.,rącc claĘ imicjsca uroclzcnia'lltllncru PESEL' aclresu. zamic.rńnrrio ,iT;"j;."g" clświadczenię oru'i ,n,.1r.o połoŻenia nicruchomoŚci *

l';fi:li-""i;łr'lulikacli ' sii'l",r,ni; i'ffi".:,:luPibli"*.; ,,"_;;ł';.;'ilcśl.nym 
w art. 62 ust. 7 ustawy z <inia

osoba skła<Jąjąca ośrviadczelljc.majątkowe jcst oborviązana do zgorlnego, z prarvdą s(ararlllc*o i zrrpcłnegotvypclnicrtia każrlej z rubryk oświa<lólto .nłJ";ącyclr.się 
' por...?eói'i.ch.;cs,o częściach (oznaczonych Jit. Ąi,::IlTi,l1:J.:::TiJ[1j:!"i}.** ;;ń;;";i;"zycjac! ,ń.r ro_^?.irtyr;h ,:ylialni arabskimi), liierLrjqr: się

jff;]i'i:;il1:t:ln:ńx1iitŁ:'*y,""*:'f::i,'*i:."'' znajdrrjq w konl<retrrynr przypacllcu zastosowania, nalcŻy

W przypaclku rvyczcroania^nliejsca przewidzia1ego.w formularzu na podanie inlbrmtrcji lv ranlach poszczr:gólrlychczęści' pLurkórv lub poirycji' clo oświadc zenia-nale'ży o,rląozyc';;f;Ji,;,r',atu 44 zawieĄą.r:: uzupcłnicnie
i"#'-łi''."LiT'll#:il 

układzie i 
'top''iu l'"Ęólólvości oL"sro'vJ *-e.,ułaściwych punktach ośrviadczr:rila,

i podpis skł:rdająccgcl 
"Jil|iff:]a' 

ozęści' punkiu i poł.Jl, ao'-[ń{"r', uono..,l się te informacjc. oraz darp

oŚWhDCZENIE o s.tANII] MAJĄTKoW yPl

PO]-ICJANTA

CZĘŚĆ r\

Ja, niżc.i ptlclpisally(a),

pclniący(a) s,ltIżbę

i:',Jfi:'fJliTJ;':J:T:lil'T;łir",i#':-:}#:'j'j1.'#Łi;ll,ilą'(Dz. t| z2Ol5 r.poz' 355, lpóŻn z'nt.).

I rv związku z nar.viązarricnr stosunku sluŻbowego

l) We wlaścirvy ktv&drat lvpisać z.na.lc X oraz uzupclrtić odporvic<lnic darle.



E(/v,cdlug slan[l l1.l dzicń 3l gruclnia roku poplzednicgo, tj. .2-c-/8r .'.......'.....
(mlely podać ro Ę :a który skladałe 1'e st ośu'iadc:enie nlująIkTt e)

(nalc:y Po.ląć sraĄolłisko tub finkcję orc datę opur:c:eąią stą,iowiskĄ !ub :upnesktniu patnrcnra /unkcji)

f_] na ządanic przelożoncgo lvlaścirvego w spra\łaqh osobowych
(noleł poddl} d:ień, na który sklttdąne jesł łlśtłiuclc:enie)

podaję rvcdlug stanlr n.t clkreŚlony powyżej dzjeń następujące inrormacje o skladnikach nrajątku posiadanych na
tc r)'to r i um Rzeczy posp ol itcj l)olsi kie.i o r az p oza jej granica mi.

I

l. Posiadanl domy, nricszl<alria lub inne nicrrrclromości/nie posiqdam donrÓrv, nrieszk:tń lub innyclr
ll icruchrrm ości*:

(nic dotycz-y golipodarstwa rolnego _ inlbrnracje w tym zakresie należy podać w pkt 2)

Itoz.. Zukrcs inforrnracji Nie4uchoryość l NicruchontośĆ 2' Nicruchom<lść 3.
I op.is nieruchonli,lści (dorn,

rnicszłallie, lokal uĄ.tkowY' plac,
d3ialka - rodznj ząbrrdowy" gnraż.,
hala, nraga-zyn, inne - ryynUgttlcl

Wi,{,ijtr"wk-f)
ł,I .')€bńie

87ła|la ,llłli
;ła/6.,ł,l<yg'
,^r, n/O tdlt!łt,c,

-fuą,ftłc$łt'
fłł,rfun

Ż I'owicrzchnia nieruclton-tości w nl2 //C,ąę {),' tlŚ4ł /ł,g /,,Ę'wl lcał L
1 \Ą/skazanie, czy nieruchomość

naloŻy do nlajątlru osobistego
osoby składające.j ośrviar3czen ie
czy do nlirjąlku objęt(}go
nlalżeriską rł,spól n<lśo ią
tnajątkową

,4rt:,lrly
/4pł ł eń(tćL!(

o,ła/qĄr
Ofu,.,iTT

łł*pó'lłol'1

7uł[ł'eu'Ńt9

ą Tytlrl praryny do rvlarjania
rr i er rrchomośc ią (włas rro ŚĆ,
rł'spó hvlirsność: malżefrska lub
z osobq trzccią- rviclkość Lrdzialu,
rrdzial we wspóInocie gnltltorvej,
spÓl<lzielczc rvlisnościtiwe prurvo,
inrrY tvltrl * wvnierrić)

łarra* ł,jfusp*L nyaT^tu':t"

5 Fornla rrabycia rrierurlro'mości
(ktlplro, spadclł' darowizna, zantiilna,
z.lriesienic rvspÓIrvl usności,
z:isicdzcnic' illna lbnna _ ulvmienió')

:/o:<łrlŻrrł-
ć&.ł{}{k-

- *Łee'*a
łaoł':łro łayc

ó Wartość nierttchomośoi z.
ostatniego posiadzurego
Clokumelltu określającego tę
rvurtość alllo * w przypadku brahl
takicgo dokumentu - data i ccna
nabycił z aktu notarialnt:go lub
inncgo dol<umentu
srwierdzającego nabyoie
n iertrclrorności Glali.Ż-.!/ podaĆ rodzłtj
i datę rł1dania rych dokum,9ntÓ}Y).

W przypadku braku
lłyrnien ionych dokrrr ncntórv
podaĆ opis nieruchonrości
i przylrliżoną daLę jej rralrycia lrtb
yŻĘ!9\ł3!ś--- _-

Nl w/ł,,'&[q
(łąc .l/ł/ł 'łąfu
,ę.Fń6'{J
u ( ełb/iŁc'

Ęrń,Nl /W
'ia iAil&- I

8odą

a/rt' da/eł'/&L!y

{crq" Nc/ł"'al['l'3 słvłtł ;

&ł |ąiottaułł
?q^'fia9lw-f
ł'źy,łę.w?
* 4i4tęułŁt

tcw

{c,pc+(,,
al'ł ,ł,ońy./at'

,łh,44t /yap'bl
B ź/,ł/t/ il
" 
fąrxtał'c'

tąpłfly'-
*r lłap -]Żq,łz)?łĘ
ł"lł*{łi,,ą

' Nicrr'lłścirve skreślić.

)t1



2' Posiłdałr gospo<larstrvo rolne/rric f ellndam ggs_ecłr^trvlł relł- e-o*:

Zakres inforrnacji Gospodarstlvo rolne l. Gospodarstwo roln0 2.Forma gospodarstwa
rolncgo, kierunok
prorvarlzoncj rv
gospodarstwie rolnym
produkcji rolnej

/r-a

ap
fra./uQ
fwh'tłc,

Powierzchnia gruntórv
rolnych gospodarstrva
rolncgo rv ha

/.oC h(e

Rodzaj zabudorvy (clonr,
budy!ild gospodarczc, uo.
slajrtia, stodola, innc _ '
ttymienić)

l)owicrzchnia ruakorunu.h
wyżcj budynków lv m2-

Wskazanic, czy
gospodarstrvo nitleżv do
majątku osob!stcgo b.sobv
skladającej ośrviadczerlie
czy' do nlajątku objętego
ntulżctiską rvspólnościa
urajillkorvq

il iaftwrt' ,ć0ny

Tytuł prawny do wła<lania
gospodarstwcm (rvt asnośó'
rł.spólwłoslrość: nlalżeńska Iub
z osobQ t-Zccią * rvielkość
rtdzialu, uĄĄkorvanic
lvlcczystc' użytkorvan ic,
dzterżBlva, rrdziai u,e
rvspóIlrocie grulltotvcj, iluly
t14ul - wym'ieuić)

e}oo7ł[*
fl& n//@lłńaS(

inlra forma * rvymicnić)

gospodarstwa (kupno. spadck,
darowl;.Jtą zan: ialla, zł icsicnie
rvspól'rvlasności, z" sieclzcn ie,

Wartość gospodarstrvu
rolncgo z ostatniego
postaclancBo dokunlentu
określająccgo tę rva_rrość
albo - rv przypatlku braku
l{iloego dokunenlu * rlata i
cena nnbycia z aklu
notarialncgo lub inncso
d oku mcntu st wicrd zaiąccgo
lraDyclę gospodarstwa
(należy podać rodzaj i datę
tvydłria rych dokumentówJ'
W przypaclku braku
wym icn ionych c'iok unlentÓw
podać opis gospoda'rstwa i
przybliżoną datę jego
ttabycia I ub rvS,buclgrvalia

frłt . rłłr().,rł,tiu7 ,
ĄNrce(a,Ą! lYc /a,/ctłlłlt
,,y /.?łeG,4,
o,/ l es o/łc,r

ą ft,{; 444s/łra
ł ó tl. iik)ł,

ł Nicwl&ściwc skcślić

JI I

I



3. Posiada ln zaso by picrrięline/ni+.pasil' dn m zfl 59 bó\r'pienięif}y€h* :

Zakres informacji
Przyllaleźność do lnaJątku

objętego malżcńsl<ą
wspólnościq nrajątl<ową

Preynalcżlrość do mtjątkrr
osobistego skladaj4cogo

oświndczcn ie

I(rł,ota środliórv picniężnyr:h zgromadzortych
rv rvnlucie polskicj (suma śl:o<ików
zgromadzonych rv gottNvcc oraz na rachuu-kach
bieżącyclr i l<rkataclt pl:owadzou1,ch przcz bar:ki,
spó}dziclcze kasy oszczędnościorvo-kredyorve lub
irille instytucjc fi nansorve)

!ą@ołr I
I(rvo ta środliórv pieniężnyclr zgronladzonych
rv rvalucie obcej (rv rozbiciu na poszczegóInc
rvaluty * sunra środkótv zgrornadzoltych w gotó\vce
oruz nR racllunkaclr biezących i lokarach
prorvadzonych przcz bonki lub innc instyrucje
finansorve)

,ł,|e F,'Mw
Papicry wartościowe (rodzaj, ilośĆ, <Jntn i ccua
utlbycią a w przypadku płrpierórv rvanościowych w
obrtrcie prrblicz_rlynr- rvirrtośr! qarliowa na dzjeń
z-lożen ia oświadcze nia)

/,e /p,

L;_
I'
I

I

I
l'

II
iFo+inelłrrr/peci'tla łnół nral*e-rełdmłia mał*onkl mierrie nnbytę* *rb- nic posiarlanl/nie posiadł płól
łłłrłłiełek/lnoja rnalżonka nlienirr nabytcgo* od Skarbrr I'aristrvl, innej państrvowcj osoLry prawnej, gminy,związku nriędzygminnego, powi$tu' związku powiatów, nviązku lorviatowo_gminnogó lub związIirrlnctroplrlitalncgo, które podlegalo zbyciu rv drodze I)rzctargu:

Skladuil< mienia l. Skladnik nricnin 2. Sklndnih nllcnir 3.

Powier'zchn.ia w ha ]łtb m2
(rv przypadll nobycia nicrucltoności
&rulrto\Vej' donru, ruięszlcąlia)

Wskazarrie, czy n:lielrię zostalo
nabylc Clo majątku osobistl:go czy do
rnaj ątl(u obj ętet]o rnalżeńską
tvspÓlnością mnj ątkowr1

Tytul prarvny do wladania mieniem
(rvłasność, rvspÓlwłasność nlałż-cńska lrrb
z osobą trzecią - wiclkość udziahr,
tlŻytkowanie wieczyste, użytko\vanic,
<lziclŻalva, iruly tyrłrł - wyrrrienić)

Darle podrniotrr, <lr1 litórego nricnie
[abyto (nazwil i a(lres)

Wartość nabytogo mietria z
ostatuiego posiaclanego dokurnenlu
okrcślajqccgo 1ę lr'artość, a rv
przypadku brallr takiego dokumentu
- data i cena nabycir z alilu
notarialnego lrrb inncgo dokumenhr
strvicrdzająccgo nabycie nrienia
(lralcŹy podać rorizaj i datę rvydania tych
rlokrrnrentów)

i Nicrvlaścirłe skreśliÓ.

4/'1



l. JĆsł.łn/nie jestcm* czlonkiem
lub spóldzictni2);

ut
zarządu, rady nadzorczej lub komisjl rcwiłyjnej spólki prarva hanrltowego

\rya i adres spólki, spóldziclni

Pęlnione funkcjc lub zojmowane
slanorviska (w tym członkostwo
rv zarzqdzie, radzie na<tzorczcj,
komisji rervĘjnej)

Data rozpoczęcia pclnienia funkcji
1ub zajmowania stanowisk

':'ffi[":nTfi:l;.,1'fj:il,'*x;$'J,rvspólknchprnlvahandlowcgolub

Nazwa i adres spólki

Ilość i rvartość nominalna rvkladórv
lub udziałólv

Ilość i wartość nominalna akcji, a w
prz.ypadl-u akcji w obrocic
publicznym - wartość rynkowa na
dzicń zlożcnia ośrviadczcnia

Data nabycia wkladów, u<lzjalórv
lub nkcji

!:o*1dą rlzialalności gospodarczej uJzarządzanr taką dzlalainościa jun
w prowadzcniu takiej dzialalności3):

wlasny rachunek lub
jestenr/nic Jestom*

rvspóInie z innymi
przedstawicielcrr

osobami*, zarządzałn l nleczy też pclnomocnikicm

Poz. Zakrcs informacji Podmiot I Podmiot 2. Podmiot 3.
I Nazwa/firma prorvadzoncj lub

z-ar z-ądzanej dzialalności
g<'lspodarczcj, lub którei osoba
skladająca ośrviadczeniL jest
prT,cdstawiciclem lub
pełnÓmocnikiem' oraz nurner NlP.
RIGON lub KRS właściwy dla tej
działalności

2 wsKazanle' czy działalnośĆ
go.spodarcza jest przez osobę
skladającą oświadczenie prorvadzona
czy zarządznrraq cry jest
przedsta'"vicielem tub
pelnonrocnikiem tej rJzialalności

L U
ł Niervlaściwc skreślić.
'I Nie do}czy czlollkostrva w raclacl-r nadzorcrych spótdzictni mieszkaniorvych'

"'i,:;'"""Lr.';.:l'l'H:ści 
wywórczcj ;;;i';;'fi;')a]aesie produkcjl roślimcj i zrvicrzęccj, rv fornrie i zakresic



v
Uzyskalcnr(łln) w roku ubieg,lym przychody/ntc uzyskalcm(am) w roku ubicgĘm przycho<tów*;
Nalcży podać rv poniższr:j łabcli:

_ źródla uzyskanego przy1h9d9. zgodnie z podzialem fotmularza ośrviadczenia na części, rv ł1órych zostalrvyrnieniony slan prawny lub fakfyczny związany z uzyskaniem przychodu, np.:
część A-I: przychód z najmu nieruchomości,..przychó<l z_rlzierżarry, przychód z gospodarstwa rolnego(z ttwzględnieniem rodzaju i rvysokości dotacji/dopliQ, oclsctki z lokai'bankórvych, priy.iioJ-' posiadanych
papierórv rvartościclwych,

część A-II: przychód 'z posiadalego mienia nabyego o<l Skarrbu Państrva, innej panstwowej osoby prarvnej,gminy. związku międzygminnego, polviafu, zrviqzku powiatórv, zrviązku porviatorvo-gminncgo lub z-tłiąz.kulnetropolitalnego, litóre podlegalo zbyciu rv droclze przetargu'
część A-III: plzychód z tytulu członl.iostwa w organach stanowiącyclr osób prarvnych, udzialy rv zyskupodnriot(lrv gospodarczych wymienionych rv tej części,
część A-lV: prz"ychód z; prou'adzonej lub zarządzanej dzialalności gospodarczej wymienionej w tej części,
innc: rvynagrodzenie ze stosuŃu slużborvego lub stosunku pracy, uposażenie, dicta, emerytura lub ręnto,pr:rychód z umowy zlecenia lub urnorvy o dzieło, przychó<l z tytuló'zbycia nieruchomości, stńJnit-o,u -ieniaruchomcgo lub papicr(lw wartościorvych. przychÓd z otrzłma;ęj darowizny pieniężnej tuu .puJń, pr:rychÓtlzwygranej. pieniężncj rv grach'hazardolvycĘ prrychód iłajmu składników *i.nioiu.hońg;,-'oosctt<i oaudzielonyclr poĄczek, przychód z praw autorskich, inne niewyrnienione powyżej z'ooła pizyciJdu - należy
określić w tabeli;

- kwoty przychodów faktyc:rnie uzyskane z poszczególnych źródel;

'- przynalcżnośó przycho&.l 'rlo majqtku osobistego składającego ośrviadczenie albo do majątku objętego malżeńskąwspól nością maj ątkorrą",.

Część
form ulnrza

Określcnirl
źr{idłn

p rzych od ur

I(wota
prrychodu

Prrynnleżność przychodu do majątku
osobistcgo albo do majątku objętego
rnalżcńską wspólnością majątkową

Uwugi

A-l ł,e nłigrl'aą 2- .7
r\-Il łe łrrrw/t"ł Ż Z
A-IIT |,'p nr,rl(rą

-
?

A-lv w łrłłra/ą ? 3. t,

lnnc llułtlłąał*c
A* ^n. ńnł

7u?vu, il)
6'uo łt-

łąa Ę €ą'W tltrn'l lrł6ru
,rze/v/łpatL l

Do oświadcze nia clolączam uzupelnienie/nie dolączam uzupelnienia* informacj i, o Ltórypr mowa lv pkt 4 pouczenia.

/ ,::Y#T-:il#;;;l'::*i'xliT 
świadomy(a) odpowiedzialności clyscyplinarnej przcwidziancj w art. l32 usta\Ąyp,'*łffi P ; $$|Y##'zbifu rrł"F"i 

łłłr- : ł""" f t ?7,; ći; r ż

$ Niervlaściwe skreśtió.

majątku rrspólnego rralcżą pobrtme rvynagrodzenie L p'Ę i.ao"t;1';;;ii.jJ,[ll'e* jJ',łil,i;#;;i'#]-:::;j:ffif;
oraz dochody z mujątku wspólnł:go, jak rórrniez z majątlru olobistego ńuz.l.eoi *Jżonkó*.

6t7



nb/ę qlr,Q 4/ ,'( cb'
oó19/&,oYo9

cx'* ór1t7P.,t', W

0Łłlełl poddć rok, :d k(óry sklll.lake J?.r| 1,ś\tioLlĘ(iic rłlj:utkul.e)

I-l
*

rv zrr'ii1zltu z' lozrviąz.anicrlr sT.osttnktt sluŻbo\Ą'ego ..'....'....'....."'..1]]l].....

(tlłlc:y pol].!,'\ slllrtlvisko lub /tnkq|'ę or<c datp o1nt'r:c:crlią stą|u|,isk|! I1łb :.tpl:4.\laniu lll:lnlankt./illtkł:1i)

['_-] rra żl1rlanic 1lrz.cloŻollcglr lvlalścirvego lv sprarvaclr osob<rwych ..,..'
(nol94, podilć d:ień, na któą, skktdąila )'csr 0ś\,iil{lt:tn!e)

1lrltlirję "vcdltrg 
slallLl l1i! clkrcślony powyżej rlz.ieI1 następrtiące inlorrnac.ie o skIrrt.lnikaclr ntajątkrr posiaclarryclr na

torytoriunr ltzeczypospol itc.i lrol:i kie.i oraz poza jcj granicarni.

I

intrc nicrrrchonlości/nie posintlłnr dottrórv, trricszlrłń trrll irrnyclr

rolncgo _ inlbrnracje w lym zak_rosie naleŻy poclać w pkt 2)

|. l'osinr'llnl domy, nricszltłtlilr lub
tt ic r u r: h rl nr r:ści{ :

(n lc dotycz,), tr,oiipodarstwa

Itoz-. Zul<rcs infirrrnn

I

! itliL'']!s!.!y!J!lŁ::]YY!]
Ż

3

C)pis nicrucltonlrrści (<lorr

rrl icszkartie, lokal uĄtl<owy
<!z'i łl kł -- rodznj zabu dorvy'

I'owic:rzclrrt ia rri ulr rclion

V\/skazanic, czy nienlchillno
nnlcŻy (lo nla;iąttiu osobi..ltr
osolly sltlirdzrii1cc j ośrvia,Jc
cz1, rlo tnltjątkLr objętt:głr
nrirlż'crisl<ą rł,s1.ról nościq
rttaiątkr:lw4

T.yt.ul prur,r,rry do rvln<.lanit
ll icrrrcltoltrością (w1allrr<lść,
rls1lóirviasność: mnl żoliskrr lr
z ostlllI1 trzooiE _ rviclkrlśc ur
rr<lziaI wp wspólnoci<: grrrttlto
s1lril<lziclczc rvli5ttośoirrrve p
ltl11,t1trrl _ rł'yrlli.cr!ż _-
F orrlrtr lrabycia llictLt,':lro.rności
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