r.
Je|eniaGóra' dnia 2014-04.15
(miejscowość)

Uwaga:
1. osoba składającaoświadczenie
obowiązanajest do zgodnegoz prawdą'starannegoi zupełnegowypełnie.
nia każdejz rubryk.
2. Jeże|iposzczegó|nerubryki nie znajdująw konkretnymprzypadkuzastosowania,na|eżywpisaÓ ..niedoh/czv",
przyna|eżność
poszczegó|nychskładnikówmająt.
obowiązanajest okreś|ić
3. osoba składającaoświadczenie
kowych' dochodów i zobowiązańdo majątkuodrębnegoi majątkuobjętegomałżeńską
wspó|nościąmajątkową.
4. oświadczeniemajątkowedotyczy majątkuw krajuiza granicą.
pieniężne.
5. oświadczeniemajątkoweobejmujerównieżwierzyte|ności
zawartesą informacjejawne,w częściB zaśinformacjeniejawnedotycząceadre6. W częściA oświadczenia
su zamieszkaniaskładającego
oświadczenie
oraz miejscapołożenia
nieruchomości.

czĘŚĆA
Ja, niżejpodpisany(a)' Lech' '",''

.nu'?;,on"

i nazwisko
oraznazwisko
rodowe)

urodzoy(a)22 czerwca1956r.w Zgozelcu
p|acówki,
DomWczsóWDziecięcych
i Promocji
Zdrowiaw Szk|arskiej
Porębie- dyrektor
(miejscezatrudnienia,
stanowiskolubfunkcja)

po zapoznaniusię z przepisamiustawyz dnia 21 sierpnia1997 r. o ograniczeniuprowadzeniadziała|ności
gospodarczejpzez osoby pełniące
funkcjepub|iczne(Dz. U. Nr 106,poz. 679' z 1998 r. Nr 1,l3,poz. 715 i Nr '162,
poz.1126,z 1999r. Nr49, poz.483,22000r. Nr26, poz.306orazz 2002r. Nr 113,poz.984i Nr2'14,poz.l806)oraz
(Dz' U. z 2001t. N| 142,poz. 1592orazz 2002r. Nr 23,
ustawyz dnia 5 czerwca1998r. o samofądziepowiatowym
poz.224,Nr62, poz.558,N|1 13,poz.984,Nr 153,poz. 1271,Nr200,poz.1688iNr214, poz.1806),
zgodnie
z a'l.' 25c tej ustawyoświadczam,
że posiadamwchodzqceW składmałżeńskiej
majqtkowej
wspó|ności
|ub stanowiącemÓj majątekodrębny:
t.
zasobypieniężne:
_ Środkipieniężne
gromadzone
w wa|uciepolskiej:
16 tys.PLN,
_ środkipieniężnegromadzonew Wa|ucieobcej:nie dotyczy
_ papierywartościowe:
nie dotyczy
na kwotę:
il.
1 . Domo powierzchni'
130 m2,o wartoŚci:400 tys.PLN tytutprawny:WspołwłasnoŚ
c . udział5/8całoŚci
2 . Mieszkanieo powierzchni:
niedotyczym2,o wartoŚci:niedotyczytytułprawny.niedotyczy
3 . Gospodarstwo
rolne:
rodzĄ gospodarstwa:
nie dotyczy,powierzchnia:
nie dotyczy
o wartoŚci:nie dotyczy
rodzajzabudowy:nie dotyczy
tytułprawny:nie dotyczy
Ztego tytutuosiągnąłem(ęłam)
pzychodi dochodw wysokoŚci.niedotyczy
w rokuubiegłym
4 . lnnenieruchomoŚci:

powierzchnia:
działkabudowlanazabudowanadomem,o ktorymmowaw p.cie Il' 1. o pow.1,097ha
o wartoŚci:300 tys' PLN (wg wycenywłasnej)
- udział 5/8 w całoŚct
tytułprawny.WspołwłasnoŚc

t.
_ na|eży
podaĆ|iczbęi emitenta
udziałÓW:
W spÓłkachhand|owych
Posiadamudziały
nie dotyczy
te stanowiąpakietWiększynif 10%udziałÓwW spÓłce:nie dotyczy
udzia'ły
W rokuubiegłym
dochÓd WWysokoŚci:nie dotyczy
z tegotytułuosiągnąłem(ę'łam)

tv.
PosiadamakcjeW spÓłkachhandlowych_ na|eżypodać|iczbęi emitentaakcji:
nie dotyczy

akcjete stanowiąpakietwiększyniż.l0%akcjiw spÓłce:nie dotyczy
nie dotyczy
w rokuubiegłym
dochÓdw wysokości:
z tegotytułuosiqgnąłem(ęłam)
V.
(naby'ł
mieniapzynależnegodo jego majątkuodrębnego)od skarNabytem(am)
mÓj małionek,z Wyłączeniem
jednostek
prawnej,
pa
ich związkÓW |ub od koParistwa,
innej
stwowej
osoby
samozqdu terytoria|nego,
bu
zbyciu W drodze pzetargu - na|eżypodaćopis
munalnejosoby prawnejnastępującemienie,ktÓre pod|egało
mieniai datęnabycia,od kogo:niedotyczy

vt.
gospodarczą21na|ezy
podaÓformęprawnąi przedmiotdzia'la|noŚci):
nie dotyczy
1' Prowadzędziała|noŚÓ
- osobiścle
nie dotyczy
-

WspÓ|nie
z innymiosobaminiedotyczy

przychÓdi dochÓdw wysokoŚci:nie dotyczy
W rokuubiegłym
Z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
2, zarządzarri działa|noŚciągospodarczq |ub jestem pŻedstawicie|em,pełnomocnikiemtakiej działa|ności
podaÓformęprawnąi przedmiotdziała|ności):
(na|eży
nie dotyczy
-

osobiŚcienie dotyczy

-

WspÓ|nie
z innymiosobaminiedotyczy

pzychÓd i dochÓdW wysokoŚci:nie dotyczy
W rokuubiegłym
Z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
vil.
(nazwa,siedzibaspÓłki):
1.W spÓłkachhand|owych
niedotyczy
_ jestemczłonkiem
zarządu(od kiedy):nie dotyczy
_ jestemczłonkiemranynadzorczej(od kiedy):nje dotyczy
_ jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):nie dotyczy
przychÓdi dochÓdw wysokości:
z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
nie dotyczy
2. W soÓłdzieIniach:
nie dotyczy
_ jestemczłonkiem
zaŻądu (od kiedy):nie dotyczy
_ jestemczłonkiemradynadzorczej3
(od kiedy):nie dotyczy
- jestemcz'łonkiem
komisjirewizyjnej(odkiedy):nie dotyczy
Z tego tytułuosiągnąłem(ętam)
W roku ubiegtymdochodW WysokoŚci:nie dotyczy

działahoŚÓgospodarczą:
3. W fundacjachprowadzących
nie dotyczy
_ jestemczłonkiem
zarządu(od kiedy):nie dotyczy
- jestemczlonkiemradynadzorczej(od kiedy):nie dotyczy
_ jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):nie dotyczy
nie dotyczy
W rokuubiegłym
dochÓdw wysokości:
osiągnąłem(ęłam)
z tegoq/tułu
vilt.
zarobkowej|ub zajęć' z podaniem kwot
|nne dochody osiągane z tytułuzatrudnienia|ub innej działa|ności
ze stosunkupracy- przychód:82.53g,28PLN (w tymdochÓd:
Wynagrodzenie
uzyskiwanychz każdegotytułu:
wykony\ivana
osobiŚcie- umowaz|ecenia. pfychód: 12.900'00PLN (w tymdochÓd:
80.869,56PLN);działa|nośó
. 1.461,43
PLN (wtymdochód:,l.461'43PLN)
PLN);inneŹródła:
10.320,00
mażonka:wynagrodzenieze stosunku pracy - przychód:0,00 PLN (W tym dochód: 0'00 PLN); inne Źródła:pzychód - zasiłekrehabi|itacyjny:
9.364'06PLN (w tymdochód:9.364'06PLN)

tx.
składnikimienia ruchomegoo wańościpowyżej10 000 złotych(w pzypadku pojazdówmechanicznychna|eży
podaÓ markę, model i rok produkcji):samochód K|A SPORTAGE, rok prod' 2007 wańośÓ30.000'00 PLN'
- udział5/8w całoŚci;
wspótwłasnośÓ

x.
zobowiązaniapieniężneo wańoŚci powyżej10 000 złotych,w tym zaciągniętekredytyi poiyczki oraz Warunki,
z jakimzdazeniem,w jakiejwysokoŚci):nie dotyczy
na jakichzostałyudzie|one(wobeckogo,w z]rriĄzku

Powyzsze oŚwiadczenie
składam
prawdy tubzatajenieprawJy
iŻ na podstawieart. 233
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Karapozbawien
ia woinoŚci'
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(miejscowośĆ,
data)

;--,
Niewłaściwe
skleś|ić.

wytwÓrczej
w ro|nictwie
wzakresieprodukcji
roś|innej
i ruiefęcej,wfo'mieizakres|e
gospodarrad nadzarczychspÓłdzie|ni

;ffi{i^!fi,"!i"łności
N|eootyczy

mieszkaniowych.

