
;; POUCZENIE

l, Osoba składająea oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części:

w części A oświadczenia zaWarte są informacje dotyczące stanu majątkóweg~:

w części B zaś informacje dotyczące daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL.

adresu zamieszkania składając,ego oświadczenie oraz miejsca położenia

nieruchomości -niepodlegające publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

w zakresie określonym wart. 62 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. b Policji.

1 Osoba składająca oświadczenie. n~ajątkowejest obowiązana do. zgodnego z prawdą
:~ . . -.. "

starannego i Zupełnegd wypełnienia każdej z, rubry'k oświadczehia znajdujących się

w poszczególnych jego częściach (oznaczmiych lit. A,i cyframi rzymskin~i albo lit.

B) oraz punktach i pozycjach tabel (oznaezonych cyframi arabskimi), kierując się

treścią zamieszqonych objaśnien: .

J, Jeżeli poszczególne części i punkty oświadczenia me znajdują w konkretnym

przypadku zastosowania, należy skreślić niewłaściwe sformułowanie w nich żawarte.,
4, W przypadku 'wyczerpania miejsc[lprzewidzianego vi formularzu na podanie

.' - . .~- ." ,

informacji w ramach poszczególrlych części, .punktów lub pozycji, do oświadczenia
t

należy dołąfzy~ arkusze formatu A4 zawierające: uzupełnienie wymaganych

informacji w układzie i stopniu szczegółowości określonych we właściwych

punktach oświadczenia, oznaczenie "formularza oświadczenia, części, .punktu

i pozycjL do których odnos~ą się te -infornlacj e, ,oraz datę' i pod-Piś' składającego

oświadczenie.
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o W związku z nawiązaniem stosunku sIużbowego.

X według stanu na dzieJl 31 grudnia roku poprzedniego, tj. 2017
(/lll/e::y plldU("'l'l)k, =0 klli,y ,lk/lldUłh',ll'.\1 (J:ill'Wt!l"::l'IIIt' JIIl!il,l1klJlfl')

o W związku z rozwiązaniem stosunku służbowego

o na żądanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych

podaję według stanu na określony powyżej dzieJl następujące informacje o składnikach majątku
posiadanych na terytorium Rzeczypospol itej Polskiej oraz poza jej granicami.

l. Posiadam domy, mieszkania lub inne nieruchomości!llie posiadam domów, mieszkał' lub innych
nieruchomości*:

(nie dotyczy gospodarstwa rolnego - informacje w tym zakresie należy podać w pkt 2)

I'oz. Zakn's illf(lI'mllcji NiCl"ul"!wmość I. NiCl"uchollWŚć 2. Nieruchomość J.
I Opis nićrućhomości (dom. mićszkanic. Dom jednorodzinny Działka Dzialkalokal użytkowy. piać. dzialka - rodzaj

Z działką/.ahudow)". garaż, hala. magazyn, inne -
w\,micni~)

Powi~r7.chnia nicrLH.:hlHllOŚci w 'll2 Dom - 250 m2 400 m2 2400 m2

2 Działka -2100 m2

.l Wskazanic. ćzy nićrućhonlllś~ nak/s Małżeńska Małżellska Ma!żeńskado m.\jatku osobiSlcgo osoby wspólność wspólność wspólnośćskladajaćcj oświndc:zcnić ćzy do
maj"tku obj,lcgo malżc,')sk" majątkowa majątkowa majątkowa
\\spólności.! maj"lk",v.!

-ł Tylul prawny do wladania
nicrudlllmośći" (wl.lsnoś~. Współwłasność Współwłasność Wspóhvłasnośćwspółwłasność: mał/cllska lub z.osob.!
trzcći,! - wielkoŚĆ udziału. udział wc małżeńska małżeńska małżeńska
\\.spólnocic grunlllwt:j. spóldzit:kzc
własnośćiowc prawo. inny tylUl -
\\q"icni'-'I

-5 Forma .J1abytin nicruchol1lości (kupno. Darowizna Kupno Darowiznaspatkk. darowi/JHL zamiana, zniesienie
\\'sP(,I\\ lasności. zasicdzcnić. inna
forma - w\'m icn ić)

6 Wartośt: nierucholllosci z (lSlltlniego 313.000,- 24.000,- 75.000,-pl)siauanegl) dokulllenlul)kr~śla.i,.lcego Akt notarialny Decyzja Naczelnika Akt notarialnyl, \\arlość.;albo - w przypadku braku
takicgo dOKulllcntu - dala i ccna nr 5845/11 LJSw Nowym Sączu nr 8925/10
nabycia 1. aklu Il'oiarialncgo luh innegll Z dnia 29.07.20 II r. PP- z dnia 21.10.2010r.
t10kumćntu sl\\icrdz.ajaccgo nabycic l/IIł/08/43012074/11nicruchomośći (nalciy poda~ rod/.aj i

z dnia 01.07.2013r.datć wydania tych dllkuml'nll)w).
W pr/ypadku braku wymicnionych
dokumentów podać llpis nicrud,omośći
i przybliżlln.! datc jej nabycia lub
\\'\.budowania

* - Ni,\\la:kiw, skr,ślić
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2. Posiadam gospodarstwo rolne/nie posiadani gospodarstwa rolnego*:

I'oz. Zakres informacji Gospodarstwo rolne I. (;ospodarstwo nllnc 2.

I Forma gospodarstwa rolnego.
kierunek prO\vadl.Onej w
gospndarstwie rolnym produkcji
rolnej

2 Pnwicrzchni~1 gruntów rolnych
gospodarstwa rolnego w ha

3 Rodzaj zabudowy (dnm. budynki
gospodarcze. np. stajnia. stodola.

.
inne. wymienić)

4 Powierzchnia wskazanych wy7.ej
bud\'nkt"l\1' w m'

5 Wskazanic. oy gospodarstwo
należy do majątkll osobistego
osoby składająccj oświadczcnic
oy do majątku objt;tego ,
malżeliską wspólnnścią majątkową

6 Tytuł prawny do wladania
gospodarstwcm (własność. ..
wspólwlasność: mał7.cliska lub z
osobą trzecią' wielkość udzialu.
1lI:yt"o\yal1i~ ,,"kc'zysk.
u7.ytkowanie. dzierżawa. udzial wc
wspólnocic gruntowcj. inny tytul .
wymicnić)

7 Forma nabycia gospodarstwa -<

(kupno. spadck. darowizna.
zH1nlanu. znlcslenie
wsplilwlasoości. zasicdzcnic. inna
forma. wym ien ić)

8 Wartosć gospodarstwa rolnego z
ostatnicgo posiadancgo dokumcntu
określającego tę wartość albo. \y
przypadku brakutakicgo
dokumcntu • data i ccna nabycia z.
aktu notarialnego łub innego
dokumcntu slwierdzajl!cego
nabycic gospodarstwa .(należy
podać rodzaj i datę wydaniil tych
dokumcntó\Y).
W przypadku braku wymicninnych
dokumentów podać npis
gospodarstwa i przyhliżona. datę
jcgo nabycia lub wybudowania .

* - Nicwlaścine skreślić
.'1.>

3. Posiadam zasoby pieniężne/nie posiadam zasobów pieniężnych*:

I'rzynalt'żność do maj1ltku I'l'zynalcżność do majątku
I'oz. Zakn's informac.ii obj~tcgo malżl'liską wspillnością osohistl'go skladająct'go

mlljątkową oświadczl'nir

I Kwota środków pienit;7.nych zgromadzonych II' walucic
polskiej (suma środków zgrollllHll.Onych w gotówce
oraz na rachunkach bieżl)cych i lokalach.pf<l\\'adzonych
przcz banki. spóldzielcze kasy nszczt;dnościo\\'o-
kredvt",ye lub inne instytucje finansowe)

2 Kwota środków picnit;żnych zgromad7.0nych w walucie
ohcej (w rozhiciu na poszczc.gólne waluty - suma
środków zgromadzonych w gOló\lec oraz na .rachunkach bieżących i lokatach prowad7.0nych przeZ
banki lub inne instytucje linanso\\'c)

3 Papiery wartościowc (rodzaj. ilosć, data i cena nahycia.
a \I' prz.ypadku papierów wartościowych w"brocie
publicznym - wartość rynk"",a nll dzicli złożenia
oś\Viadaenia) .

\ -



~~~~-~~-~------------------~~~~~~~~~~~~-------~~-

II
Posiadam/posiada mój małżonek/moja małżonka mienie nabyte* lub nie posiadam/nie posiada ~
małżonek/moja małżonka mienia nabytego* od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub
związku metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu:

I'uz. Zakn's infumlaeji Skladnik mienia I. Skladnik mienia 2. Skladnik mienia J.
I RotJzaj mienia

2 Powierzchnia w ha lub m2 (w przypadku
nabycia nicruchollJości gruntol\ej. domu.
m ieszkan ia)

J Wskazanie. czy mienie zostalo nabyte do
nH\iqtku osobistego czy do majatku objętego
malżeliską wspólności,) maj,)tkowa

4 Tytuł prnwny do władania mieniem
(własność. współwlasn()sć maUeJiska lub I.

osoba trzecią - wici kość udziału.
użytkowanie wieczyste. użytkowanie.
d/.icrżawa. inny tytuł - wymienić)

5 Dane podmiotu. nd którego mienie nabyto
(nazwa i adres)

(, \Varlt1śc.:' nabytego mienia z ()Slalnic2o
pnsiadanego'dokumcntu nkrcśłaj;)ccgn tę
wartość. a II' przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia I. aktu
notarialnego łub inncgo dokumcntu
s(\\'ic:njzil.i(~ccgł.)nabycie mienia (należy
podać rodzaj i dah; wydania tych
dokumcntów)

* - Nie\\łaśeill'l' skreślić

III
I. ksteffi/nie jestem* członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa

handlowego łub spółdzielni1:

PUl.. Zakres infurmacji I'udmiut I. Pudmiut 2. PodminI J.

I Nazwa i adrcs spółki. sp'Jłdzielni

2 Pełnione funkcje lub zajmowanc
stanowiska (II tym czlonkostwo II

zill'zadzie. radzie nadzorczcj. komisji -rewizyjncj)

3 Dala rozpoczęcia pelnicnia lilllkcji lub
/.ajllh)\vania stanowisk

:' Nie dotyczy członkostwa w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

,"o



---
2. Posiadam udziały lub akcje/nie posiadam ud~iałów łub akcji* w spółkach prawa handlowego Htb

.fe-stemLnie jestem* wspólnikiem w osobowych spółkach handlowych:

I'oz. Zakres informacji Spólka I. Spólka 2. Spółka 3 .
.

I Naz\\a i adres spójki

2 Ilośe i \\artośe nomioalna wkładów lub
udziałów

3
lIose i wartość nominalna akcji. a w
przypadku akcji w obrocie publicznym -
wartość rynkowa na dzieli z.lM.enia
os\\iadczenia

4

Data nabycia wkładów. udzialó\\lub akcji

IV

Pro',vadzęlzawiesiłem(am)* działalność gospodaJ:czą na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami/nie
prowadzę działalności gospędarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami*, zarządzam/nie
zarządzam* taką działalnością lub. jestem/nie jestem* przedstawicielem czy też pełnomocnikiem w
prowadzeniu takiej działalności3:.

Poz. Zakres infnr'mac,ji Pollmiot I. I'ollmiot 2. "ollmiot3.

I Na/.lVa/lirma prowadzonej lub zarządzanej
działalności gospodarczej. lub której osoba
skladajaca oswiadczcnie jest
przedsta\\'icielcnllub pełnomocnikiem. oraz
numcr NIP. REGON lub KRS wlasci\\'y d];1
tej działalności

2 Wskazanie. czy działalność gospodaruajcst
przez osobe skladającą oswiadczcnie
prowadzona czy zarzadzana. czy jest

"
przedstawiciciem lub peIJH)mocnikiem tej

t\\
, działalności

..
* Nicwlasci\\c skreslić.

v
Uzyskałem(am) w roku ubiegłym przychody/nie uzyskalem(am) w roku ubiegłym przychodów*:

Nalejy podać w ponizszej tabeli:

iródla uzyskancgo przychodu/.godnic z podzialcm formularza oświadczenia'na części. w którycb zoslal wymieniony stan
prawny lub faktyczny związany z uzyskanicm przychodu. np.:
t'~~~Jłf? ••.chód z najmłł-Il.icruchomo;'ci. Jlrzych6d ;' dzieOa\"y. przych,\d z go;,JlOdęfSłwa rołnego (;~~~łtt€Hk>ffi
fHdząiH+-"-y'.;oko'ici dotacji/dHjłJ.alt-+>tls\!-l-ki--;<,~nł,o"' •.ych. Jlrzychód z posffidany4paJlien\w "'iart(lściowych.
~#-A-łE--jłl'Z7ch6d z Jlosiadanego mi,'nia nahy~Hd-,.<;karhu Pmislwa. inncj Jlali;;H\'Owej o;;ol1y prawnej. gminy. z",taAo
~H-iłt*,-gH7-fWwiAAło-'>'~-jłlłWiatÓW. zwiazl,u JlowialOwo gmil1lWg+l-łull zwiqzl,u metropolila~~~'
zI1yffi, IV drodze Jlrzetarglł-o
rz~i;r .\ III: lłflyehÓd i~~.Ionl,osl'",'a Hi organa.h stanowi,!cych osÓh Jlrao••i11)'ch. udzialy w 7y;ku jłl,dmil1tÓw
gosJlodarc/.yeh wymienionych w tej części.
fl~fr .'. I\': ph'.yehÓd z pro"'iadwnej ~f'Z~ dzialałno!ici gospodarezej wymienionej w tej c7..c,iei. inlll': wynagrodzenic
7..e,'\ll;,unl,u !,łużRO'\'ego luh-5WSunl;u prac;-- uposażenie. dieta. emerytura luh renta. Jlrzy.hó8 ;~umowy zle.enia-J.Hł>...++łtHłWy-<'
dzielo. przychÓd 7.. lytułu ZRycia nieruchomości. s);ladnił,ó'l' mienia ruchomego luh Ilapieni-w-Wartościo'\')'Lo11, przychód z
otrzymancj darowizny JlH.'łlięłttl:i łull sJladł,u, przychÓd ;~ wygra'lCj pienic;'.nej w grach hazardowyeh. przychÓd z 'H~inlH
;;I<ladnil.,\•••..mienia ruchomego. odsetki 08 udzielonych poty.zel,., JlrzychÓd z praw autnr:;ł,ich. inne niew)'micn-iHne powy;>.~':i
iródla Jlrzychodll' należy ()I,rdli~ w talleli:
kwoty przychoti,;w lilktyunic uzyskanc z poszczególnych źródeł:
przynalctność przychodu do l1ląi;)tkll osobistego składąi~eego oświadczenic aloo dl> l1laj~tkl1 ooj,tego małjc,isk;) \\'spólnośei~
Illnjątko\\'ą"'.

; Nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
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Część Ok,'cślcnil' Kwota Przynależność przychodu do ma.iątku
liwllgiformularzll źródła przYl'hodn osobistego albo do majątku objętcgo OI11lźl'iISką

IJrz\'dwdu wspólnością mahltkowlj

A-I

A.II

A-III

A-IV

Wynagrodzenie ze 100580,03 Majątku objętego malżeńską Brak
innc stosunku wspólnością majątkową

służbowego

Do oświadczcnia dob,czam uzupełnicnie/nie doli)czmn uzupełnienia* informacji, o htórym mowa w Pht 4 pouczcnia.

Powyższc oświadczenic shładam świadollly(a) odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej wart. 132 ustawy
z dnia (, kwietnia 1<)<)0 r. o Policji (Dz. U. z 201 (, r. poz, 1782. Ż późn ZIll.).

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM<' l /f4/1. ,
(J~ '~'O'9

~ l Lgodni~ z ar1. 31 * ~ pkt l i ~lIsIaw." z dnIa 25 hl1~go I <)()-ł r. .. Kodt'ks rodzillllY i opi~kllllI..:Z-" (Dz. U. I. ~() 17 I' pOL ML~.

Z póiJl. zm.) Jo IlIaj:pku \\spóll1\?!!o 1I.1kż;, pobrane wynagrodz...:nic za praL"~ i dochody z innej dzialalllosci zarobk(H\..::j kilżde~o
z IlHIli.Ollkó" OI":lZ (h\chod~ z lllaj;Itkll \\'spolncgo. jak również z JIlaj~lkll osohiskl;O każdego z Illalżonk{')\\,
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