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Uwaga:
1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
rrrypelnienia
kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lnerubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania, nalely wpisa6 ,'nie
dotycry".
3. osoba skladajqca oSwiadczenieobowiqzana i6t okleSli6 przynaleino5d poszczeg6lnychskladnik6w
majqtkorvych' dochod6w i zobowiqzarfdo majqfikuodrgbnego i majqtku objqtego matiefiskq wsp6lnoSciq
majqtkowq.
4. O5wiadczeniemaj4tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. o6wiadczeniemaiqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelndci pieniqine.
6. w eqSci A o6wiadczeniazawarte sq informacje jawne, w czq3ciB za5 informacje niejawne dotyczqce
adresu
zamieszkaniaskladajqcegoefwiadczenieoraz miejsca poloienia nieruchomojci.

czq56A
Ja, ni2ejpodpisany(a),

AtdonaIniars?g,nazwisfutrodo,u,e
Laclio.wsfut
(imiona i nazwbko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 06 m4ia 1973r. u rpuftus{',Jt
zatrudnionaw Specjafnym
OirodFgSzfuttno-,Wjt:liou,au,c:1m
im.Anny liar{ou,icz.ntr?uftusfutnastano,uisQlt
[yre(pora

(miejsce
zatrudnienia,
stanowisko
lubfunkcja)
po zapoznaniu
siQz przepisami
ustawyz dnia2I sierpniat997r.o ograniczeniu
prowadzenia
gospodarczej
dzialalno6ci
pzez
osobypelniqce
funkcjepubliczne(Dz.U. Nr 106, poz.679,z L998r. Nr 113,pz.7L5 i Nr 152, pz. Lr26, z L999r. Nr 49,
pa483, z 2000r. Nr 26, poz.306oraz22002r. Nr 113,poz.984i Nr 214,poz.180G)orazustawyz
dnia5 @erwca199gr.
powiatowym
o samorzqdzie
(Dz. U. z 200Lr. Nr 142, pz. 1592orazz 2002r. Nr 23, poz,220,Nr G2,poz.55g, Nr 113,
pz.984, Nr 153,pz' L27L,Nr 200,poz'1688i Nr 214,poz.1806),zgodniez art.2ktej ustawyofwiadczam, posiadam
ze
wchodzqce
w skladmal2eriskiej
wspolno6ci
majEtkowej
lubstanowiqce
m6Jmajqtekodrqbny:
I.
Zasobypieniq2ne:
- Srodkipienig2ne
zgromadzone
w waluciepolskiej:
rusp6{'wfasn.oif
m4i4tQg:'wa
ofi, t0 000zf

- Srodkipienig2nezgromadzonew walucieobcej:
nie[otyczl

- papierywarto5ciowe;
nit fotyc:'y

na kwotq;

u.
1' Dom o powienchni: oQ'180 m2, o wartoSci:.oft +tto tys.zt gr* prawny: poz.wo{enic
na 6udoa,( .uy[anena mniei mojego
na{:onQg- Dery:ja 5rr{r265/09
2. Mieszkanie
o powienchni:niedotlcz2m2, o wafto5ci:.....,.,.....,.......,..,
tytul prawny:
3. Gospodarstworolne:
rodzajgospodarstwal niedotlc:y powierzchnial

o wartosci:

Z tego tytulu osiqgnqfem(glam)
w roku ubiegfymprzychadi dochodw vrrysoko6ci:
4. Inne nieruchomoki:
powierzchnia:
[zfutda |ufo.wttna(stanou'i4ca
wsp6fw{asnoitmaj4tSgw,q)
o pou,ier:cftni207mr
o wafto6ci:
oSlO t1.r.:{ zafutpw rofut2{lA9
tytul prawny:
afg notaiafry REPERTORIUM A - 1r4l/100s

IIr.
Posiadamudziahyw spdlkachhandlowych- nale2ypodai liczbqi emitentaudzial6w:
niedot tcz:t

udziatyte stanowiqpakietwigkszyni| l0o/oudzial6ww sp6lce:

Z tegotytuluosiqgnqtem(qlam)
w rokuubiegtym
dochodw wysoko6ci:

rv.

Posiadamakcjew spotkachhandlowych- nalezypodai liczbgi emitentaakcji:
niedot tczt

akcjete stanowiqpaKetwiqkszyni2L}o/oakcjiw spolce:
Z tegoq du osiqgnqlem(qlam)
w rokuubieglym
doch6dw wysoko6ci:

v.
Nabylem(am)(nabyl m6j malzonek,z wylqczeniemmieniaprzynale2nego
do jego majqtkuodrqbnego)od Skarbupa6stwa,
innej paistwowej osobyprawnej,iednosteksamozqduterytorialnego,ich zwiqzk6wlub od komunalnejosobyprawnej
nastqpujEcemienie,K6re podleEalozbyciuw drodzepzetargu - nalei podai opis mieniai datg nabycia,od kogo:
niedbt"'tcz,t

vI.
1. ProwadzqdzialalnoSd
gospodarczq2
(nale2ypodai formq prawnqi pzedmiot dzialalnoSci);
niedotyc:1

- osobi6cie

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam)
w roku ubieglymprzych6d i dochodw wysokofci:
2' zanqdzamdzialalnoSciq
gospodarczqlub jestem przedstawicielem,
pelnomocnikiem
takiej dzialalnosci (nale2ypoda€
formq prawnqi przedmiotdzialalno6cD:
niedotlc:S

- osobifoie

Z tegotytuluosiqgnqlem(qlam)
w rokuubiegrlym
doch6d w wysokoSci:
VII.
1. W sp6lkachhandlowych(nazwa,siedzibasp6lki):
niefotyczl

- jestem czlonkiemzanqdu (od kiedy):
- jestem czlonkiemrady nadzorczej(od kiedy):
- jestem czlonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubiegrlymdochrfu w wysoko6ci:

2. W sp6ldzielniach:
nie[otyc:y

- jestemczlonkiemzan1du(od kiedy):
- jestem czlonkiemrady nadzorczej3
(od kiedy):

- jestem czlonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):

Z tego gtulu osiqgnqlem(qlam)
w roku ubiegtymdochodw wysoko6ci:

3. W fundacjachprowadzqcych
dzialalno6igospodarczq:
niedot tczt

- jestem czlcnkiemzarzqdu(od kiedy):
-jestem czlonkiemrady nadzorczej(od kiedy):

- jestemelonkiemkomisjirewizyjnej
(od kiedy):
Z tegoq/tuluosiqgnqlem(qfam)
w rokuubieglym
dochodw wysoko6ci:

VIII.
Innedochody
osiqgane
z $tulu zatrudnienia
lub innejdziatalnosci
zarobkowej
lubzajgt,z podaniem
kwotuzyskiwanych
z ka2dego
tytulu:
nafc:noiize stosunfur
pracl ({ocfi6dhie:qry
6rutto) 110143,72
*:[

il.
Skladniki
mieniaruchomego
o waftoscipovqy2ej
10.000zlotych(w przypadku
pojazd6w
mechanicznych
naleiypodaimarkg,
produkcji):
modeli rok
Samocli6[osohoaySEAT CORDOB.t

SIGN0 z ]003r.

x.
Zobowiqzaniapieniq2neo wartoscipowy2ej10.000zlotych,w Vffi zaciqgniqtekredytyi poiyczkiorazwarunki,na jakich
zostalyudzielone(wobeckogo,w zwigzkuz jakim zdazeniem,w jakiej wysoko5ci):
I{yed1tfiipotcc:n1zaciqgnigtla, 201?r. w z'u,i4zfutz 6u[ort'4[o'muw rDeutscfie
Eanfutu uysofuticiIZ0 ()00zf
Do spfat1pozostafoofut{o13600()z{

Powv2sze
oSwiadczenie
skladam6wiadomy(a),
i2 na podstawieart.233 g I Kodeksukamego za podanie nieprawdy
lub zatajenieprawdygrozikarapozbawienia
wolnorici.
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data)

1 NiewlaSciwe
skre5lii.

%*/.

2Niedot)'czydzialalno6ci
wyharoruejw rolnictwiew zakresieprodukcjiro6linneji zwiezgcej,w
formieizakresiegospodarst$ra
rcdzinnego.
3 Niedotyczyrad nadzorczych
sp6ldzielnimieszkaniowych.

