
właściwy urząd skarbowy

Oświadczenie o stanie majątkowym
Ja, niżej podpisany (a) . .

Ą r (imiona i nazwisko)

(w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie)

urodzony (a) ^ V . ' .-̂ T  w .... jL ?̂........

zatrudniony (a) w / ^
jT T T ^¿ 7 7 7 (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

zamieszkały (a)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.), zgodnie z art. 10 tej ustawy 
oświadczam,
że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące 
mój majątek odrębny:

1. Dom o powierzchni: m2, położony.. 

adres:-
tytuł prawny: <7. ............................. ..............

2. Mieszkanie (własnościowejopo^iiiciciCâ włâ noćciowê--lub inne-) :..............

adres:

powierzchnia całkowita:
tytuł prawny (własność, -współwłasność/— wi-elkoso udział^

3. Gospodarstwo rolne: 
rodzaj gospodarstwa:

adres:

rodzaj zabudowy: ?. . . . f^Trr^TT. .T.
tytuł prawny (własność, współwłasnp/ść, użytkowanie wieczyste, ^

dzierżawa, inny tytuł,'podać jaki):

powierzchnia

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód 

w wysokości:
/  7  7?4. Inne nieruchomości (place, daiałki) : powierzchnia: ............ p/JP. . {7r. . . m2

7Tf.'̂ /77r . i 7 : .  ¿^ 7 7 7 7 p 7 . r .
i (adres,(adres, tytuł prawny: własność, współwłasność, inny tytuł - podać iaki

oraz inne. danel



5. Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : . . . . eJ&JZa.. ź). A?.?.. zJA.
-  środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej :

II

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby 
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby 
prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu:

— fcakń- nie*

Podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo.......................................

III

1. a* Nie jestem członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki 
prawa handlowego, ani też członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność 
gospodarczą,

b* Jestem członkiem zarządu-;— rady nadzorczej— lub komisji rewizyjnej— spółki prawa 
— handlowego ,— pnTmVii»m w.-ir-rr-̂ Hn fundanji pr-riT.T̂ rl̂ ^ a  j Hr-i głalnnśń ---

(wymienić pełnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami spółek i fundacji)

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.........

2. a* Nie jestem zatrudniony(a) ani też nie wykonuję innych zajęć w spółkach 
prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o moją stronniczość 
lub interesowność, 

b* spółkach prawa handlowego wykonuję-niżej— wymienione-zajęcia^--

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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3. a* Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej 
spółdzielni.[1]

b* -Jestem - członkiem zarządu,—y-ady n^ui.7.nr-prrej ln h  kom isj i rcu i Tiyjnaj ^TipńyHtr-i ni n-i •

(podać pełnioną funkcję, nazwę i adres spółdzielni)

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......

4. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub 
akcje:

moje udziały (lub akcje) przekraczają 10%.
W  pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziały lub akcje nie 
stanowią 10% kapitału.

IV

1. Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymi 
osobami, nie zarządzam również taką działalnością ani nie jestem 
przedstawicielem czy też pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. [2]

2 . Prowadzę W -  wyżej— okrealony—sposób Hginłnlnnśń pn1nga-j.-|n-| na-

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w 
wysokości:...............

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....

3



Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku 
pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji) : j

* . & k .

VI

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte 
kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, 
w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

VII

Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym:....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.............

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie art. 14 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.) 
za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności.

[1] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. 
[2] Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie.
* Niewłaściwe skreślić i uzupełnić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane.
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Załącznik nr 1 do oświadczenia o stanie m ajątkowym  za 2015r

4. żona m oja jes t w  50% współwłaścicielem  Apteki

. Lokal w ynajm ow any jest
od

5. razem z żoną jesteśm y współwłaścicielam i lokalu użytkow ego
położonego w o powierzchni 63,72 m.

Żona oddała w najem ten lokal i z tego tytułu za rok 2015 
uzyskany został dochód brutto 36324,00 zł.

6. żona w posiada um owę
załączam  polisę zaw ierającą dane dot. zgrom adzonych środków 
pieniężnych



Załącznik nr 2 do ośw iadczenia o stanie m ajątkowym  za 2015r

a/ z żoną posiadam y m ieszkanie o pow. 50,52 m wraz z prawem 
użytkow ania wieczystego do gruntów

b/ miejsce garażowe wraz z prawem  użytkowania do gruntów w 
budynku , w którym położone jes t m ieszkanie 
c/ do lokalu m ieszkalnego położonego w przynależy
udział wynoszący 43.562/1.000.000 części we współwłasności 

części wspólnych budynku i w  prawie użytkow ania wieczystego 

działki nr obszaru 1.316 metra kwadratowego

d/ udział w  prawie użytkow ania w ieczystego w działce nr
zabudowanej drogą dojazdową do wybudow anych w 

budynków wraz z chodnikami , śm ietnikiem  , placem 
zabaw itp.

e/ do m iejsca garażowego przynależy udział wynoszący 
259.362/1.000.000 części w nieruchomości wspólnej , którą 

stanowi prawo użytkow ania wieczystego działki oraz

części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do 
użytku właścicieli lokalu

f/ współwłasność 1/3 części nieruchom ości położonej we wsi

to jest 383,33 metra kwadratowego -  spadek po ojcu. 
N ieruchom ość o powierzchni 
2300 m etrów kwadratowych była własnością 

ojca i jego brata.
Dziedziczeniu przez spadkobierców podlega połowa wspomnianej 
nieruchom ości to jest 1150 m etrów kwadratowych gdyż druga 
połow a należy do spadkobierców po bracie ojca.
Nieruchom ość ta jes t zabudowana m ieszkalnym  budynkiem  
drewnianym  o powierzchni około 60 metrów kwadratowych 
wybudow anym  krótko po wojnie i odziedziczonym  przez 

spadkobierców po ojcu i jego bacie. Nie dokonano działu spadku.


