
Zal^czniki do rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrdw 
2 dnia 26 lutego 2003 r. (poz. 282) 

Zatqcznik nr 1 

WZ6R 

OSWIADCZENIE MAJATKOWE ; 

, .d„.go 9m,ny JmCll<i>H ^^JS^.M!' 
(mrejscowo^c) 

Uwaga: 
1. Osoba sWadaj^ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypelnie-

nia kaide] z rubryk. 
2. Jezeii poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naiezy wpisac ..nie dotv-

£zyl. 
3. Osoba sWadajgca oswiadczenie obowigzana jest okreSlic przynaleinosc poszczegolnych sktadnikdw majgt-

kowych, dochodow 1 zobowiqzan do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego matzenskq wspolnosciq ma-
jgtkowg. 

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majgtku w kraju i za granicg. 
5. Oswiadczenie o stanie majgtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pienifzne. 
6. W czfsci A oswiadczenia zawarte sg informacje jawne, w czfsci B zas informacje niejawne dotyczgce adre-

su zamieszkania skiadajgcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci. 

Ja , nizej podpisany(a),.. 
I (inrtiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzonyia) limJlbl w J.m-^.pKll 

TlimQ^MiSrM^----^^^--^ 
'^^ie jsce zatrSjinieya, stano\A(isko lub funkcja) 

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1 42, 
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), 
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzgce w sktad matzenskiej wspolnosci majqtkowej 
lub stanowi^ce moj majqtek odrgbny: 

-S \VIF ,TOKRZYSKI 
iXMiKKU-im VkO-P VVOJEWODZW 
Wy6^:d ?r::w:;y- hladzoTu i Kontroll . 

VVpi 2i O i 2C17 
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I. 

Zasoby pienigzne: 
— srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 

1 
— srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: 

— papiery wartosciowe: 

na kwotg: 

II. 

1. Dom o powierzchni: yji— m^o wartosci:.. 
tytut prawny: ML.S.^Ih.'^l'f. 

2. Mieszkanie o powierzchni: m ,̂ o wartosci: 
tytut prawny: Ml.t.^^^.'rl^.. 
nnsnodarstwo rolne: , . J * 

j gospodarstwa: /^.(^....^.?ijh.^%.^.. , powierzchnic 
tosci: ...y. 

3. Gospodarstwo rolne: 
rodzaj gospodarstwa:.... , powierzchnia: 
o wartosci: 
rodzaj zabudowy: 
tytut prawny: 
Z tego tytutu osiqgn^tem(?tam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokosci: 

4. Inne nieruchomosci: 
powierzchnia: 

0 wartosci: 

tytut prawny: 

Hi. 

1. Posiadam udziaty wspotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w ktd>-
rych uczestniczq takie osoby — naiezy podac liczbf i emitenta udziatow: 

udziaty te stanowiq pakiet wigkszy niz 10% udziatow w spotce: 
/k;k...dohuif 

Z tego tytutu osiqgnqtem(gtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: 
/nLL.d;iJ}j.CZ!^ 

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych — naiezy podac liczbg i emitenta udziatow: 
,/b./X.....c/^H.^Z'f. .3,^;T.;£||pTaiSXSKT.. 

^^Viq.}^.V\^f)S£^''"^" 
Z tego tytutu osiggnqtem{gfam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: w..M^Aiv5^„.^....... -•• 

.^j:^.j.pl>^.a.j 25:516 KJe lce ,a l . I%^ 
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IV. 

1. Posiadam akcje w spofkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w kto-
rych UGzestniczq takie osoby— naiezy podac liczbg i emitenta akcji: 

akcje te stanowiq pakiet wi§kszy niz 10% akcji w sootce: 
/}flJ.C...d?J^n!f. 

Z tego tytutu osiqgnqfem(etam) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci: 
^±....d7.tkC2i} 

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych naiezy podac iiczb§ i emitenta akcji: 

Ztego tytutu osiqgnqtem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: 

V. 

_ ym doc^ 

Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego) od Skar-
bu Panstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwigzkow lub od komu-
natnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis mie
nia i date nabycia, od kogo: f..j. 

/h!i.Ad^c3^. 

Vi. 

1. Prowadz? dziatalnoSdgospodarczg (naiezy poda6form§ prawnqi przedmiot dziatalnoSci):, 

- osobiscie !. '/hk.d^C^^. 

— wsp6lnie z innymi osobami ./df.;?r...c^A!^.$?jJ'.. 

Ztego tytutu osiqgnqtem{etam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: ..^?.k:.Q/d^\l^. 
2. Zarzgdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnoSci (na

iezy podac form? prawnq i przedmiot dziatalnosci): 

— wspolnie z innymi osobami .^h...d.?J^CX.':^ 

jbiegtyra' 
iL.ad.H. 

Z tego tytutu osiqgngfem{etam) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci: 
.Mk..ad^^2ki 

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): ...4iZd:J^C.?A •?M?T.OKRZYSKI 
y U R Z A D W O J E W O D Z K I 

- jestem cztonkiemzarzgdu (od kiedy): ^^.^^3^..^^^ ^ 

Au^..Akl^.a(^ 4 
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— jestem czionkiem rady nadzorczej {od kiedy):. A^.'^.Ai:^^<rif. 

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ^.i.<^..'(j/.^^.?l.f. 

Ztego tytutu osiggnqtemfgtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci;.. 

VIII. 

Inne dochody osiggane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajfc, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytutu: 

£mm.utkm..,.K8Ai /ilMl 
.6jda,.fiuM..£^. 

IX. 

Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych naiezy 
podac markg, model i rok produkcji): ., 

U^(^mL.a?Mm^. &9.i 

X. 

Zobowigzania pienigine o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgnigte kredyty i pozyczki oraz warunki, 
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwigzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 
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CZ^SC B 

— 2223 — Poz. 282 

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woinosci. 

6wi??rOKRZYSKI 

25-516Kielceial. DCMekowKielc3 

(miejscowo&i, data) (podpis) 


