
Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne mbryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, należy

v/pisać "nie dotyczy".

3. Osoba skladajqca oświadczenie obowiqzanajest określić przynależność poszczególnych

składników majqtkowych, dochodów i zobowiqzań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólności" majątkową.

4. Oświadczenie majqtkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia

nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja. niżej podpisany( al lP!ą. l.!Ie??J. ;: kIJ}jktJ .I!!.cA .

(imiona i nazwijko oraz nazwisko ro~owe) ,
urodzony( a) .:fl? ..C.?Lf(.u.~(,\ d..j .6J..v.: : w '1",r~I!.<{y/:f!.Qf.e. .
......................................(Vój..!. ?-:l:'e';Y A'1/.~l!. .

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
......................................................................................................................................................

po zapoznaniu się; z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prov....adzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity z 2006r. Nr 216,
poz.1584) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220, I'\r 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153. poz. 1271 i Nr 214.
poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203.
Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441. Nr 175. poz.1457: z 20061. Nr 17, poz.128, Nr 181.
poz.1337; z 20071. Nr48, poz.327, Nr 138, poz,974, Nr 173, poz.1218), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące" sklad malżeilskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne: -/ .- tY. •eJ ~ rj ~ (' . .-
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ? () ?/...:: f..lr.{ t;!ItJ,J.~/"U#cj
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

........................................... ':;:\;~;I;;i'.~;;.;I,;;icie:iiiI' żii~iiiul~:.SW..; .
N ~\\'ięlc\\lZls\<\m Urtędl\e VlJOlewodz.K1n

. j'P-Dh 20,fCr.
K.IClce, dnIa Z.

....... '(po,£pis)' ."



...................................................................................................................................................
- papiery wartościowe: M L: e0./y.t..7 .
..................................................................................................................................................... .
....... na kwotę: l':'l.t. .cd<!jrc. f'l-'" .

II.
l. Dom o powierzchni: tJ..t2..c2. m2• o wartości: /t?f/.Pt???L. .

_....- r '

t)1uł pra\\ny: ...IJ.fM:Y.(,//«-Jl?~)'/.: l ?<?.'9 .

2 "1' zk' . h' .. ~ .P'~ ?~J 2 , ". t: <;.. /' /
• IV les ame o powlerzc m. ~L.t:(1).7t:..) m •o \\artoscl. ~L ..c:;Ł.P.r-./ .

3.t~::::::;~~.~~;:;r. d~)pC.::7 .
rodzaj gospodarstwa: &0( powierzchnia: ..t.:q .Y..1.~~.
o wartości: d!.f?ć?.fl. {)';'7; ..Q:-',/.!,- ~~~ .•!.~0t.:c. I.Ó tS .
rodzaj zabudo\\y: ..1?/12t.-:n.,. ,r./e-r:0;A .

/ - ~ ( . (/ ' .tytuł prav.ny: oy Co/.(..l, I!JJ.ufr.?: Z ..•.. 1.R.~9 .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w v.ysokości: .

1i.rJ..~e(/~ .."" fI. 7c6.(&! o •••• :~..5r?/X? J£.-: ..~~eM~I. .
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: / f. fl...~.~= ~.(h {/.. ,&'V/&..{N.f.fft..<Ót-ń/.;;':".~.c?/1r.l
o wartości: !?.4!rl. (l./l..r? lf..:-:. ~~""""(" J!.r!..tl.r!. fiL-&' t.J't:.1:::L .

11"/'- .- ( : '/ 'tytuł prav.ny: .£.!J.jr.~./.(/../4.1. (1~ 2. t..~?;?!) .

.............................. .

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

..................................................CY.l db1<.7 .
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: f,:r.r.. ..1f:4:Jrt)7 .
.................................................................................................................................................. ..

............................................................ .

Oryginał ot\Vi~dclt"iu maJliuje Sil,'
W SWlętokrljsklnJ Urlędlie WOJe\':ódzkim

Kielce, dnia ..o!.~.o..f.....20 //-,

....... (P.OdC.j£ .....



IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

.............IY.c. ~~'7 .

...................................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

.......................1f..r. ~/y.c..? .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .

.....................(!:ll:. .<:41c./ .

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek. z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa. innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytońalnego. ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie. które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia. od kogo:
..................................................................................................................................................

. !!:te <./0,;,.<.7 .
........•.........................................................................................................................................
••••••• •••••• '.0.0. 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą" (należy podać formę prawną i przedmiot

działalności): (!1t. ~t0'1fr.f;.7 .
................................................................................................................................... .

. osobiście ~L. P.-4?4-ul .
................................................................................................................................... .
- wspólnie z innymi osobaIni ~!'r.L ~9£.7 .
................................................................................................................................. .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieglym przychód i dochód w "ysokości: .

.....(fff. db/r£?(- .
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .

..... .:'!.~( c4.1'.f-Y ..: .
_osobiście ':.-:1.'( £1:;JjO! .

................................................................................................................................. .
_wspólnie z innymi osobami ':'Y.. 'f. .r£..!)-. (..;~.7 .
....................................... .

O.ryglnal oświadczenIa lH:l;~~U!cs
w Swiętokrzyskim Urzędzie Wajeriór,Lk,n,

Kielce, dnia ...c!.?:rf?.c:. ... 20"C................Z
(podpIS) -



VII.
l. W spółkach handlowych (nazwa. siedziba spółki): ~':t:.(: ,:::4J.7.C7 .

_jestem członkiem zarządu (od kiedy): H.'r. ,::41.f./ .
................................................................................................................................................

_jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): kf.f: ~f.7 .

......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

. ł k' k.... . ... ( dk' d o), lo- .&~C:~.:J._jestem cz on lem OmlSjl reW1Z)]nej o le) hl :p ) .

.............................................................................................................................................. ..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....1r.i: ...tdb.7c./
...................................................................................................................................................

2. W spółdzielniach:
......../!:f.t ~1Co:;? .

_jestem członkiem zarządu (od kiedy): !:1.t <t:.fe.7 .
.... ...........•.................................. .

................................................................................................................................................

_jestem członkiem rady nadzorcze/ (od kiedy): F/.r:. ~I.f<::;;J .
.............................................................................................................................................. ..

_jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 'Yt a:;I.jc..';7 .
................................................................................................................................................

~.t.~~~.:~.~.ł.~..~.~~~~~~~~.~~~~:~.\~.~~.k~..u.bi.e~~~.n~..d.~.~~~~.\.~.~~~.~.~.~.~~~:.:::::::~::::: ::~?/
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
......Nt c4h;.t:?/ .
...........•.....................................................................................................................................

-~~~.~~.~..~.~~~~~~.~~.~~~~~..~~~.~i~~~:: ::::~~.~~?~Z::::::..:::: .
-~~~.~~.~..~~~~~~.~~.~~~.~..~~~~~~~~ej..~~~.~i~~)':.:.:::::::~~.~.:::~~L.:::::::::::::..::::::::::::::.

. ł k' k ... .,. ( d k' d ) hl' dĆltpC-"
- ~~~~~.~..~.~.~~.:.l.~~..:~~.l.~~:.~~.~l.Z~j11~.:...0.... :.Ie..~..:..::::::'.:::::::::::'.::.::...:.:::.::2:::::::::::::::::::::

, ~Y,J/,~:.I?O:,\'~ll1d~lerlla.zllaj~uje, się
"" ..",r./oKIr.l Urzędzie WOJewodzkim

,,~.. d'S: C?? f/-
I":,.,~,Dlila 20-'7/~ r..............4...

(podpIs)



VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć.

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ..-::~..¥.4 Cw}f:t.~':f.(:'~ff:h ;:-:f?1.. .M(.?I.~1..•/..~£.J7a ;:..q;1C~/~Jt:~J;"f ltćJ"
.'-' ~ij.( ?~rf.&t...:::..f..? 2..,..rt?..//..~..::-;.A~&..................................................... .
.::-dd-.. t(~47°..j#.(.jf.~& ::: £.1...ff.f.; ..f2..~~ .
.......................................................................................................................................................

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę. model i rok produkcji): .

..JJ.~d"'V. ..lItJ.lI.-r.""a.f'I.'!7t. ..2u.r~..7...i'.et?.f ..~ (";jM. /.Y!.;~~!.~(':.~.:.?..?;;;";J

.C#ftJd t. t./f-J.r:tJ. L.~.}óa..j/ .:::--:(f.jJ.f..""- ''""lU::i.,:-~~ I.~;.'{J:!::.: 2 1.2}<'9
.....................................................................................................................................................

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty

i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim

d . . k' . k . ')z arzemem, w Ja 'leJ wyso 'OSCl : .
, / 1 1- ~ ( /

..g(:,~:tf/...:::../?:.t2/1..~..L..", !!:!.~..!.J.~f.!I.I..,f4<1. <r..: ?J.-j/!r.7..r,;Ą-r .J~a;v.r l'

~&m.£:17" )/...I:«&:1.: ...I!:!/..(?ie"T~" .
.rJ. r.Sł!5 ..db , ?~4~ )h~f?r-:ł,i!.b .
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

............................................................. ..••.•............................•...•.•.....•...••...•....••...••...••....••..........•.

...............................................................................ił.f\"j~WtJt.O~\yi;rdcltJl:J' 'ZtiJ !t'fli je" s;~ .
IV SWlętokrzjsklm Urzędzie WojewóC:zl<ln,

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.:::::::::::::::::::::::~i:~;~~:.:~~.i~:;:i?f..::?<:.:.:::~~:~: ::::::::::::::::::::
........ (P.Od.Plsy .

...... .

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... .



•

CZĘŚĆ B-------

Oryginał oświadczenia znajdUle Się
w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim

Kielce, dnia .A~~::=::.~.~.~
Ipodp's)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 9 l Kodeksu karnego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności .

...../I7JI..'da.o. ....."z,(:.pf:.«((.t..f.t::
(miejscowość, data)

.........................t!.!eJ .
(podpis)

l. Niewłaściwe skreślić.
2. Nie dotyczy działalności v.ytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej

i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3. Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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