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Iłowa 7 kwielnia 2009 roku

I o$ba skladająca ośw'adczcnie obotiąana ]csl do 
'lodtr.go 

z pmtrnq. Ś'.'nnego i ape|nc.lo
\'!T€]nitni! k&dej z rubryk

2 jć4|i po9cfćgó|ńe obryki nie 
'Mjdują 

s konk.dnyn pŹlp'dlo dslo$\'nb. n €zt Npisać

] ośób. sl|.d.jąc. oświadcanić obow.ąu.ńa j.'l okr6lić przyna|ezńoić pogzegó|.ych
s|lad.iló\ mająlło\lch' d*hodow i 

'ob.wiv.ń 
do ńająl*u o<trębńe-io i Bająll.u objęte.qo

nałzcnŚką w5poIno$ią maj{ko$ą
4 o'sńdc7.r'. ms]Ąl\osc dolycz\ ń4!l|u tr |rłu l z.gran'Ća
5 oświadczcni. n!jąl*orveobcjmuje ńvńicż si.r'vl.lności pi€nięznc

w części A oś\'ildcenia aBane $ infomŃj. jtvnś' v częsi B aś informacj. ńi.jawnc dolvczące
adr.su ańiesf|iańia śthd'ją.ego Óś\ ńd.,.Ii. oń' micj$ połÓfria nicfu.hoŃ*i

(:ZEv:Ą

Ja. niżej podpisanl' PioiJ s!.ni3|r$ Xo$!l!ki' uodzon! 22 sl).c'oi. |9ó2 mku w
Lidzblrku, rarrudnionl jalo Kiero*nil Z.klrdu Gospodark Kotnttnrln.j i
}li.y|dniołei ł I|oB€i ul. ze.ons|dego 25'
po z,po7naniu się z przop.sami llslawy 2 dnia 2I sierpnia 1997 r' o o€raniczeńju
prowadfeńia dzialalności golpodarcfcj prez osoby pełniące filnkc.je p b|iczne (Dz' U Nr
]06. pof. ó79. z I998 r, Nr l I3. poz' 715 iNr ló2' poz. ll2ó.z1999r.Nr49.poz'48]'z
2000 r, Nr 2ó. poz' 30ó orŹ z 2002 r Nl ll3. poz' 98.{ 

' 
Nr 2l4. poz. |80ó) oraz usta*-a z

dnia 8 marca |990. o morządzie 8minnym lDz' U. z 200| r. Nr l4]' poz. |59| omz z
2002 r, Nr 2]' poz. 220' Nr ó2' poz' 558' Nt ||]' poz' 984' Nr |5]' poz' |27| i Nr 2l4'
poz 1806). zsodnie z an' 2{h tej slat\) oś\riodczam' że posiadam schodzące N sk]ad
małżeństiej wspoll]ości majątko\ł€j Iub stłnotriące mój mająlet odĘbny:

I.

środki Pieniężje zgroDadzo e w wlhcic
' środłi picnięfne f8romadzonc w \valUci€

papiery !vańościo!!e: ni. dotyczy

polskiej]39 62ś z|.

ir'



a

1I.
I' Dom o porvicrzchni: l{'l m,' o tlartości okolo]J50 000 zl' tvlUI pia\łnv

wspó|wIasność nałże|isk.
Mles/ralie o powiefzchni:nie doty.z) m:. o wańoscl ''. ryIur prarvn}: ' '
Gospodardso rohre: rodzj gospodaEtlva: nie dotyczy. powicrzchnia: ... ... ...
o $artoścl] ''' rodzal zabudow)'

iemltella udfia]ów nie

\1uł prarvn!: '''
Z tcgo lJhlłu osląETą|em w ro kLl ubległym pŹr'cl.d i ;*l'ła " " 

*"t"i"i ' .

4 lnne n'erucho'loścj:
po$le.zchiia: |/32 udzia|u ł po$ie.fchni |,l0 m?/ dzjatka pod domem óE{ m2
o \vaności] około 5 000 zl / oko|o 20 000 7|.
tyt[|] praBn)': udzia| ł|mności po śmicrci ojc[ /$spóts|asność ma|żcńska

In.
Posjadan udz|ilt { spóltach handlo$]ach na]eży pod.ć !iczbę

udziary lc Stanowiąp.kiel więks7! nj.Ż ]0% u.tzialóB $ sBjlce]
Z lego tJ.luh osiąg!ąlem w roku ubieglym doohÓd s \!\sokoscl:

t\'.
Poslada|n akc]e w spólkacl' handlowyclr na]eż)'podać liczbę j eI'jlella alcli nie

akcje te stano$iąpakiet rviększ\ niż l0% akcji rv spÓłce: .''
.7 (i \..1.'u.i.rr.Lu $ rJl",L'Jrj\i.du(l,od$ s\..1...1

Nabylenr (labyl mó] 
'nalżolek' 

z Dłączel'e'n |nien'a przynx]cżnego do jceo uajaJku
odrębneeo) od Ska.b! Pat]st\va. lncj pańs'wolvej osobl prawne]' jednośek sajnorządu
Iel]'lo''alnego' rch zw|ązkólv ldb od ltonula]|eI osoby prarvncj |astępujale ł]ienie |tóre
podlega]o fbrciu N dio&e !r7-ela.gu. nalcżY podać opń !]ienia j d:rtę nabvcia. od kogo:
od Gminy Nli€jski€j Zagań prało łieczystc użytkosanił dzil]||.i budo\Y|anej o
Dowierzchni ó8l m, } roku 1999. PrzĆkszla|cone Decy,ją Burmistrz{ Żagania w
roku 2006 s pe|ną w|asność.

i ProBadzę działalDość gospodarczlrl,l ( la]czr' porlać fonnc pmu!ą ip.fedmiot

Firma Handlowo tlslugo$a (do |ipca 2008)' dzia|a|ność zrriążana , in fo rn at! ką.
osobiście Usługi informżty.h.
wspó|nIe f nrn)''nI osoba'ni nic doĘcf!.

Z lego tytuht osiągnąłen w roku Ubic8łym prz)'chód i dochód !v !v\Sokości]
Przlchód 7 8I0 z|'
dochód 5 597.79 zI.

] Zarządfanr dzialahością gospodarczą hlb jeste!r Przedstalv!cleIeń ' pe|nonrocnikicDl
laiiej dz'alalności (na]eż\' podać formę praBną i pr7edlnio1 działalności): nic doĘ.czr.

-il,!Jt'



. osDbiś(I( '''

. \sŃ|n|e / inl\m|osoba'ni ' ' '
z te8o |}1ułu oriŁmą|.m Ń .oku Ubiegł) m do.hod \r t\a sokości: ' '

vtL
l w spólkallr haDd|owych (nazwa' siedziba spólki): ni€ dotyc?,y. Jeslem c/lon||e|n za.fądu lod ||ed},
- ,e<e|n c/łonkEn nd\ nadzorc/e| (od |Ed} 

'- J.srerr c/lon|cm konnstr rc$n.,nej rod I'cd! I

7 |€!o ltlUlU os|ą8nąlem $ rotU ub|elh m dolhod s stsotoic|' '
2' w spÓldzi€|niach: nie dotyczy
- l.Śc'n culonkieln zażądu (od kicdJ): '''- J.s|śnt c/|o[ki.ln tad\ ladzo'c/cj|. Iod k|ed\ )
- Jestem r/lonl'em ro'nisjr rc$r/!]rej rod (ied) 

'Z le8o lrułu osią8'ąlem w roku Llbieglym do{lród $ wysokości: ...' ',,'
3' w l.Undacjach prowadzącvch działalność 8ospodarczą: nie do.rcz'
- 'ics|em c/|nnliem /arlądtr (od l|ed\ |
- rstcm c/lonkiem nd\ nadfolc/ej lod |'€d\ )

J€s|em c/lonlrcm ton|s|' .eNi^ineJ Iod Ited}l
Z tego tyttlłu osiągnąlem lł.oku ub'eglyln dochód t! rysotości '.. ',

\' t.
Innedffhod\ osiąganc Ź tt|ułu 7Źtrudniclla h|b iłnej d?iata|rcści zarobto$eitub zaicć. z
podan|em l.$'ot 

'ń's|'n\Jn\'(h 
f tŁd€ll| |\n|lu

z'k|nd cospodn.ki Komun'|nej i Mics'k{nio*ej w t|owej dochód: 6s lJ7,7,l -

tx.
stladniki mi€nia ruchomc8o o rvanościpotryżcj l0 000 złottlh (N'
Dechaniczn'vch nalcż)'podać !narl'ę' modcl i loli produtcji):
sE^T lbi'! rokprodukcji 2008.wŚpóhłlrsność nalż.ńŚka

x.
7'obo\łiąfania pi€niężnc o waności pow!'ż!'i l0 000 zlol!'ch. \ł lł.m
pożt.czki ofaz tęrunki. najakich zosta|r l|dżielołe (Nobcc kogo. $
fdarzeniem. \ jatiej s!sokośc')]
kr.dyt od.!$irlny pulznrnr do rachuntu ROR s
,| (w cł|eści do dyspo2},cji).
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