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tj g*ppą ckaaa|ąca oświadc{-/ieobowiązanaiest do zgodnego z prawdą' starannego i zupełnego
j.uł}ięł'nie-niataŁdśj:.iubryk.-."-.*-*::
2. Jeże|iposzczegó|ne rubryki nie znajdująw konkretnym prrypadku zastosowania, na|eżywpisaó 4Ę
dotvczv".
poszczególnych składników
3. osoba składającaoświadczenieobowiązanajest określióprrynależność
i
majątku
obiętego małżeńską
majątku
odrębnego
do
i
zobowiązań
maiątkowych,dochodów
wspólnościąmajątkową.
4 oświadczenie o stanie majątkowymdotyczy maiątku w kĘu i za granicą.
pieniężne.
5. oświadczenieo stanie majątkowymobeimuje równieżwierzyte|ności
6' W częściA ośwladczeniazawańe są informacjejawne,w częściB zaśinformacie niejawnedoĘczące
adresu zamieszkania składaiącegooświadczenieoraz miejsca położenianieruchomości.

czĘŚc A
Ja, niżejpodpisany(a)' .-Ę9..T}].*}.9.......F.*g}*.ł:.....

(imionai nazwiskooraz nazwisko rodowe)

ny(a) ?'5_9-1 ł.9.9.9....-'..........w....F..ę.nen-ł.t]
urodzo

(miejsce zatrudnienia,stanowiskolub funkcja)

po zapoznaniusię z pzepisami ustawyz dnia 8 marca1990r' o samorządziegminnym(Dz.U. z20o1 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2OA2r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz.
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam,fe posiadam wchodzące W składmałieńskiejwspÓ|ności
majątkowejIub stanowiącemÓj majątekodrębny:

t.
hoby fti:nigp:

.środkipieniężnezgromadzoneWWa|uciepolskiej:.-Ę.:-ę.9]s*...l'.'*...'.I.*9.h.:.....-o-Ę-{.9l9Y9.a....Y...Ęę:...
nos

. środ
ki pieniężnezgromadzonew walucie obcej: ..i}.+.9-..-q9ly...c-?.Y

- papieryWańościowe:l+ę- {p.!-y.ę.:.y
na kwotę:

tel.fax-(0-22)626 92 95, (0-22)6289297
Sp. zo.o., e-mail:BoK@signform.pl,
@www-signform.pl
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1. Dom o powierzchni:.."............".....
tytułprawny!

2.7o m2, owańości: 465 000zł.

wspóŁwłasnoś

2. Mieszkanie o powierzchni:

nr-ę....-q-o.-t.'y..ę?y....m2,
owańości:

tytutprawny:
3. Gospodarstworolne:
rodzĄ gospodarstwa: .5.e.'r-?.y.
J{l*.ę.?.ę

, powierzchnia: 1913o ha

o w a ń o ś c i :7 0 0 0 0 0 z ł .

tytułprawny: .Śr+.**.t.*...-??.p....i...2]..2./..ł.9....y.ęp'.."-ŁY{1.ę.ę.+...o-ę....l....P...ę.?.9.P...
przychódi dochód w wysokości:
w roku ubiegłym
Z tego tytułuosiągnąłem(ęłam)
639 065 zŁ,

oraz

dochód

w wysokości

95 000 zŁ.

jako

współ'własnośc

4. |nnenieruchomoŚci:
powierzchnia:..z-a....*2....z-*.ŁŁ'ą-4'...Ę.:y?]ę.T.ę.łt.i
o wartości: 65 000 zł
tytułprawny: wł'asnośc

ilt.
gminnychosób prawnychlub
1. Posiadamudziaływ spółkachhandlowychz udziałem
przedsiębiorcóW,w którychuczestniczątakie osoby- na|eżypodaĆliczbę i emitentaudziałów:
nr_e ootyczy

udziałyte stanowiąpakietwiększy niŻ10o/o
udziałóww spotce:
w roku ubiegłym
Z tego tytułuosiągnąłem(ęłam)
dochód w wysokości:
_ na|eżypodaćIiczbęi emitentaudziałów:
2. Posiadamudziaływ innychspołkachhand|owych

w roku ubiegłym
Z tego tytułuosiągnąłem(ęłam)
dochód w wysokości:O zł.

tv.

1. Posiadamakcjew spÓłkachhandlowychz udziałemgminnychosób prawnychlub
przedsiębiorców,w którychuczestniczątakieosoby- na|eżypodaćliczbęi emitentaakcji:
nie

dotyczy

Owww.signform.pl Sp. z o.o., e.mail: BOK@signform.pl, tel.fak (0-22)626 92 95, (0-22)626 92 97

'

akcji w spotce:
akcje te stanowiąpakietwiększy niŻ1oo/o

r

w rokuubiegłym
dochódw wysokoŚci:
Z tegotytułu
osiągnąłem(ętam)

./l

2. Posiadamakcjew innychspółkachhandlowych_ należypodać|iczbęi emitentaakcji:

w roku ubiegłymdochód w wysokości:
Z tego tytułuosiągnąłem(ęłam)

v.

do jego majątku
zvtyłqczeniemmienia przyna|eŻnego
Nabyłem(am)(nabyłmój małżonek,
jednostek
państwowej
prawnej,
samorządu
osoby
innej
Państwa,
Skańu
odrębnego)od
prawnej
mienie,
które
następujące
osoby
ich zv'iązków|ubod komuna|nej
terytorialnego,
podlegało
zbyciuw drodzeprzetargu na|eżypodaćopis mieniaidatę nabycia,od kogo:
nie

dotvczv

vt.
gospodarczą(na|ezypodaó formęprawnqi przedmiotdziała|ności):
1. Prowadzędziała|nośÓ
nre

ooEvczv

........,...,.........,d........i..........,,,...,........

-osobiście:
-wspólniez innymiosobami:
w rokuubiegtymprzychódi dochód w wysokości:
Z tego tytułuosiągnqłem(ęłam)
pełnomocnikiem
gospodarczq|ubjestem przedstawicie|em
takiej
2'Zarządzam działa|nością
prawną
przedmiot
podaÓ
(należy
i
działa|ności):
formę
działalności
-osobiście:
-wspó|niez innymiosobami:
w roku ubiegłymprzychód i dochód w wysokości:
Z tego tytułuosiągnqłem(ę.łam)

@www.signform.pl Sp. z o.o., e-mail: BoK@signturm.pl, tel./fax.(0-22) 626 92 95, (O-22)626 92 97

vil.
W społkachhandlowych (nazwa, siedziba społki): łłę do.!-yg.?y

-jestemczłonkiemzaeądu (odkiedy):
-jestemczłcnkiemradynadzorczej(odkiedy):
. jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):
Z tego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłym
dochód w wysokości:

vilt
|nnedochodyosiąganez tytułu
zatrudnienia
lubinnejdziałalności
zarobkowej
lubzajęó,z podaniem

D(
Składnikimieniaruchomegoo wańośclpowyżej10 000 złotych(w przypadkupojazdów

Traktor

Pronar

2008r

współw}asnośc.

X
Zobowiązaniapieniężneo wańościpowyzej10 000 złotych,w tym zaciągniętekredytyi pożyczki
oraz warunki,na jakichzostatyudzie|one(wobeckogo,w anviązku
z jakimzdarzeniem,w jakiej

wysokości):.5.r.ę-9yt.y'..tł-4.ł*'ę.}.9.l.ę...P'.r'=9..?...P.ę....Y....$.rę.*.-'*'ę-...*3....T.9p..9.}..

..ł.-:.ę.-{y.t....:.+'.T-e-P-!-y9-yJ.I}.y-...**''..?'ę.Ę.Y.Ę...9*.ą-s..łtl-<.3....i'...ę.g..:.s...s-*.t'*....ł.*..

o wwwsignform.p|
(0-22)626 92 95, (o.22,62692 97
sp. z o.o',e-maił:
BoK@signform.p|,
te|.ffax.

