OSWIADCZENIE

Janowice Wielkie, dnia 04.04.2014r.
(miejscowośc)

Uwaga:

1. osoba składającaoświadczenieobowiązanajest do zgodnego prawdą,
z
starannegoi zupełnegowypełnie.
nia każdejz rubryk.

,. ,;fl., poszczegÓ|nerubryki nie znajttująw konkretnymprzypadku
zastosowania,należywpisać ..niedotv3. osoba składającaoświadczenie
obowiązanajest określićprzyna|eżność.
poszczegÓ|nychskładnikÓwmająto""n"oÓw i zobowiąza do ma;ątkiloorętnego.i linajątkuobjitego
młie.i"lą *spo|nością rl,T;l.Tł
4. oświadczeniemajątkowedotyczymajątkuw krajui za granicą.
5. oświadczen
ie majątkoweobejmujerÓwnieżwieruyte|
nościpieniężne.

6. W częściA oświadczenia
zawart są jnfo.macjejawne,w częściB zaśinformacjeniejawne
-,-..... dotycząceadresu zamieszkaniaskładającego
oświadczenie
oiaźmiejścjpJ zenia nieruchomoici.
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z art 25c tej ustawy oŚwiadczam,ze posiadam
nowiącemÓj majątekodrębny:

t.
Zasobypienięzne:
_ środkipienięznegromadzoneW Wa|uciepolskiej:
zł 32.ooo,oo( słowniezłotych: trzydzieŚci
dwa tysiące),
jednostekrozrachunkowych
oFE-wartoŚĆ
na rachunkuna dzien 31'12.2013
rokuwynosizt 80'683'70( stownie
złotych:
osiemdziesiąt
tysięcyszeŚcsetosiemdziesiąt
trzy7OIOO
)'
_ Środkipienięzne
gromadzone
Wwalucieobcej:niedotyczy
- papierywartoŚciowe:
nie dotyczy
na kwotę:
il.
1' Dom o powierzchni:nie dotyczym2,o wartoŚci.nie dotyczy
tytułprawny:nie

dotyczy

2' Mieszkanieo powierzchni:62,4m2,o wartoŚci:zlt210.
000,00 tytułprawny: s połdzie|cze-własn
oŚciowe.
i mieszkanieo powierzchni2T,14 m2 ( + 9,83 m2 pow.
przyna|eŻnoŚci

zł30.000,00,własnoŚciowe.

3. Gospodarstwo
rolne:
rodzĄgospodarstwa.
nie dotyczy,powierzchnia:
niedotyczy
o wartoŚci:nie dotyczy

rodzĄzabudowy.nie dotyczy

. piwnica,komorka), o wartoŚci

tytułprawny:nie dotyczy
z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
przychódi dochÓdw wysokości:
W rokuubiegłym
nie dotyczy
4. InnenieruchomoŚci:
powierzchnia:
nie dotyczy
o Wańości:
nie dotyczy
prawny:nie dotyczy
tytu'ł
ilt.
_ na|eżypodaÓ |iczbęi emitentaudziałów:
Posiadamudziaływ spÓłkachhand|owych
nie dotyczy
udziałyte stanowiąpakietwiększynif 1oo/o
udziałóww spółce:nie dotyczy
z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochÓdw Wysokości:
nie dotyczy

tv.
_ na|eżypodać|iczbęiemitentaakcji:
PosiadamakcjeW spÓłkachhand|owych
nie dotyczy
akcjete stanowiąpakietwiększyniż.l0%akcjiw spółce:nie dotyczy
Z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
W rokuubiegłym
dochódw wysokości:
nie dotyczy
V.
Nabyłem(am)
(nabyłmój małżonek,.z
wyłączeniem
mieniaprzyna|eżnego
do jego majątku
odrębnego)od skarbu Państwa,-innejpaństwowejosoby prawnej,jednosteksańorządu terytorialnego,itn zwiążtowlun oo to.
muna|nejosoby prawnejnastępującemienie,które pod|egało
zbyciil w dóoze prietargu- nitezy podaó opis
mieniai datęnabycia,od kogo:nie dotyczy

vt.
1. Prowadzędziała|noŚć
gospodarczą,(na|ezypodaćformęprawnąi przedmiotdziała|noŚci):
nie dotyczy
- osobiście
nie dotyczy
-

WspÓ|nie
z innymiosobaminiedotyczy

z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
W rokuubiegłym
przychódi dochódw wysokoŚci:nie dotyczy
2' zaŻądzam działa|nością
gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em,pełnomocnikiemtakiej działa|ności
(na|eży
podaĆformęprawnąi przedmiotdziałaIności):
nie dotyczy
-

osobiŚcienie dotyczy

-

wspó|niez innymiosobaminiedotyczy

z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
pzychód i dochódw wysokości:
w rokuubiegłym
nie dotyczy
vil.
1.W spÓłkachhand|owych
(nazwa,siedzibaspółki):nie dotyczy
_ jestemczłonkiem
zarządu(od kiedy):nie dotyczy

_ jestemczłonkiemranynadzorczej(od kiedy):nie dotyczy
_ jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):nie dotyczy

z tegoq/tułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
przychÓdi dochÓdw WysokoŚci:nie dotyczy
2' w społdzieIniach:
nie dotyczy
- jestemczłonkiem
zarządu(od kiedy):nie dotyczy
- jestemcztonkiemradynadzorczej3
(odkiedy):nie dotyczy

- jestem członkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):
nie dotyczy
Z tego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochod w wysokoŚci: nie dotyczy
3. W fundacjachprowadzącychdziałalnoŚcgospodarczą
nie dotyczy
- jestem członkiemzarządu(od kiedy):nie dotyczy
- jestem członkiemrady nadzorczej(od kiedy):
nie dotyczy
- jestem członkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):
nie dotyczy
Ztego tytułuosiągnqłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochod w wysokoŚci: nie dotyczy

V!II.
lnne dochodyosiąganez tytutuzatrudnieniaIub innej działa|noŚci
zarobkowej|ub ząęc, z podaniemkwot
uzyskiwanych
z kaŻdegotytutu:z tytułuzatrudnienia
oochod za 2O1grok wyniosł
zł 85'419,18( słownie
złotych.
osiemdziesiąt
pięctysięcyczterystadziewiętnaŚcie
18/oo).

tx.
Składniki
mieniaruchomegoo wartoŚcipowyzej1o ooo złotych(w przypadkupojazdow mechanicznych
na|eŻy
markę,
modeli rok produkcji):
samochodosobowycHrvRoLET AVE9 5D '1,2BASE P/S rok produkcji
P9g?Ć
2009( wspołwłaŚcicie|
corkaPatrycja,
Pau|inaRudnik)'

x.
zobowięaniapieniężne
o wartości
p.owyżej
10 ooozłotych,
w tymzaciągnięte
kredytyi poiyczkiorazWarunki,
zostały
ud-zie|one
(wobec..kogo,
jakim
w.
zwiqzku
z.
zdarzenieil,"w;arie;.'i,ys6rŃ"i1. azwsx s.ł.
!1j1ki.|
1oddzia'ł
w Je|eniejGÓrze u|Niepod|egłości
a' kredytna te|e konsumpcyJne
W wysokoścj
zł19.01o,49. okres
spłaty
kredytu
wynosi3.l miesięcy.

Powyzsze oŚwiadczenie składamŚwiadomy(a),
lŻ na podstawieart' 233 1 Kodeksu
prawdy lub zatajenieprawdy grozi
karnego za podanie nie.
$
kara pozbawieniawolnoŚci.
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WytwÓrczejw ro|nictwiew zakresie produkcji
roś|innej
i Ałliefęcei,w formiei zakres|egospodar.- *""*.Jr.J""''"":|ności
N|edotyczylad nadzorczychspÓldzie|nimieszkaniowch.

