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OSWIADCZENIE MAJATKOWE oata:2015-04-30
jtfgjJta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy, osoby zarza.dzaja.cej i cztonka organu zarza.dzaja.cego

grniftj^^pjofea^uawnjiorazosoby wydajacej decyzjeadministracyjnewimieniu

/ T^SSS^ w6jta1
/ ^30 -04- 2015 ^Jtmk..{ &&M&

L^W^^Itr°d^c2^(1 / (miejscowosc) (dnia)
Uwaga: ^--—^£_e>£ I

LOsoba skladajqca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda.,

starannego i zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.

2Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania,

nalezy wpisac „nie dotyczy".

3.0soba skiadajqca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc

poszczegolnych sktadnikow maja.tkowych, dochodow i zobowiazari do majqtku

odrebnego i majqtku objetego malzenska. wspdlnoscia. maja.tkowg..

4.0swiadczenie maja.tkowe dotyczy maja.tku w kraju i za granica..

5.Oswiadczenie maja.tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6.W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zas informacje

niejawne dotycza.ce adresu zamieszkania sktadaja.cego oswiadczenie oraz miejsca
potozenia nieruchomosci. ,Lut?f'skj Urzqd Wojew6dzki wLubiinie

IZuspo! da Sprcw Ochrony !nform«tji ffiajav/ftyth
j ui. Sookojna 4, 20_H1j;' LubHr.

i r i
cz^sca i -4-05-2015 j

P h¥NBLOJa, nizej podpisany(a), ...$^.A?ib.|:..^
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)...^.l...Qj,..l55.?.r,. w...^ktimk,

• nnrrrnrrni

0(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) (I '
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej przez osoby pelnia.ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz.
306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej
ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w skted maizehskiej wsoolnosci maiatkowej lub
stanowia.ce moj majatek odrebny:



I.

Zasoby pieniezne:

-srodki pienie±ne gromadzone wwalucie polskiej: /L66Q.,..flP.rMV..
-srodki pieniezne gromadzone wwalucieobcej!.../!fVlft....Ol»iH(^A
-papierywartosciowe: y^t.-dfl^c^V -..8 na kwote:...M...ck?

LDomopowierzchni: 500 m2, owarto8cl:....iDD....f?PP.<.(?«?..fkM
tytut prawny: .JMfP^
2.Mieszkanieopowierzchni:../lJQ0 m2, owartosci:.^....0.C&.(.£$™.
tytuf prawny: .SXfo$NM...uStomA&
3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:.|W.c!^k^....(WAtlilo^f?'. ,powierzchnia: ...Ax.m*
owartosci: SM.flCfil.QQ..M »
rodzaj zabudowy:.A..Cta«^ -
tytu* prawny: litau..to^^
Ztego tytulu osia.gnatem(etem) wroku ubiegtym przychod idochod wwy$okp&c\:MWjMd.r..AQ:fiOOi
4. Inne nieruchomosci: °k^°l" J0 ^i00 PU/ "^ "^^ #"'< *»ipW
powierzchnia: ...(Vwfe..Glok

o wartosci: Jtot...GW

tytut prawny: Wv!fe...jdLofi!|l
m.

Posiadam udzialy w spofkach handlowych — nalezy podac liczbe^ i emitenta udzialow:

Wt..dtahtffi •. •
udziaty te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udziatow wsp6tce: |V^....CwGMfcH
Ztego tytulu osia.gnatem(etem) wroku ubiegtym doch6d wwysokosci:.^..cwW&i.

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych — nalezy podac liczb$ i emitenta akcji:

^...dokcm
akcje te stanowia. pakiet wieftszy niz 10% akcji wspotce: ....W^...ok?MM(M.
Ztego tytulu osia.gnatem(elam) wroku ubiegtym doch6d wwysokosciL.#vfc...d(^W

Nabytem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku

odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu

terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^pujace mienie, ktore

podlegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:

o&....ctat
3*1:



VI.

1. Prowadze dziatalnos6 gospodarcza.2 (nalezy poda6 forme prawna. i przedmiot dziatalnosci):
-osobiscie ^...fltatk^. :
-wspolnie z innymi osobami .' (&&,...ddMfok.
Ztego tytutu osia.gna.tem(etam) wroku ubiegtym przychc-d idochod wwysokosci: ^....CW^A?*^
2. Zarzadzam dziatalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy podac forme prawna. iprzedmiot dziatalnosci): .m....Cw?.V^A
-osobiscie «fc..dfl!k«^
-wspolnie z innymi osobami (!^...MA
Ztego tytutu osia.gnatem(etam) wroku ubiegtym doch6d wwysokosci: (V\\c..<Mu?M.,
VII.

LWspotkach handlowych (nazwa, siedziba spbtki): ...(^...QW^CK^
-jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): MV...ctat
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .0b...\
Ztego tytutu osia.gna.tem(etam) wroku ubiegtym dochod wwysoRosci: ...M>...SMwjlUL
2.W spotdzielniach:

- jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): ...M.ti..
-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .#&..!
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): AH<r...<ftP!
Ztego tytutu osia.gna.tem(etam) wroku ubiegtym dochod wwysdkosci: ...^.....tfo^&fy
3.W fundacjach prowadzacych dziatalnosc gospodarcza.: ...ML...<hmHA.

-jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): ..(VU^...«^^M.
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .M(L.WC
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ./IMC.
Ztego tytutu osia.gna.tem(etam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: ...VWt...<fl|i^&f.

Inne dochody osia.gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj$6, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdegotytulu:...^^

1Afi.4/).q..1..^l...?tN <faik...flKl^

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy poda6 marke, model i rok produkcji):



/

X.

Zobowiazania pienie±ne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia.gniete kredyty i

pozyczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem,

wjakiej wysokosci):

HM...<fa)
51

w




