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W#jta' za$tępcy WÓjta, sokretarza firniny' skarŁlrli&ła gnniny, klerownikal jeeim<lstki ongarllzacyjnoj gmIny,
o*olry zarząr.lzająeej iczłclnka orsanu narzącJza.!ącego gm!mną crsohą prfiWną

o nat lffiP, Ąb lt{fl 3j 
g$ęł q9 Pdłq eflTr i st ra c y.! n o''v i rm i e n i u wÓjta 1

Ponięc ' 
dmin 'l7.04.2{}'!s r.

{rnieiscowośĆ)

l-'!wag4al 
Nr .........'...' Zał' ...'.....'.'...

1. 0soba składająca oświadcaęni* obclwiąaarla jost do agoclnugo z prawdą, staranrlego i zł"lp*łlltlgtl
wyp*łnlenia każdej z nuhłyk'

Ż" JeżeNi groszczegÓlme rłłbnyki nie ana3dują w konknetnym przypadltu zastosowania, mależy wplsać *,!'lię-

d-qlł.w[-
3' osclba skłar!a'!ąca ośwladezenie clbowiąaana jest oBtreslić prłynaEelŹnońć powzceegńlnycł'l składnik*w

rmajątkowych, rjochocjńw izobrrwiązań rlo nna,!ątkłl or|nęhnegcr i nłajątku cłbjęteE<l małteńską
ws pil noł*c ią rrla'1ątkłłwą.

4. oświadcaenie rtrajątlłowe dcltyczy lnajątktł w kraju !za granicą"

s' $rłw!adł;zen ie maj ątkowe ohejm uje riwn [eż wienzytel nnścB plen iężne"

s. W części A oswiaalazenia zawarte są !nfmrnlacae javnłłe, w części E zaś inf,rrnnlacje niejawlle dotyczącłl
adręsu aarniesakania składa.ią*ego ońwiad*zemie orae rniejsca położenla nieruchornrrr$ci.

Ą-eń'ą r(/d.Ęł}fu ń

Ja' nizej podpisany(er), Ł."łlkasz lrlowialt
iilrriorra i n;:zrviriko oraz n;:rzwislic rodo"ve)

urorJzr:ny(a) 23 stvcznia 'tr[J83r. w Gostvn!u

(rn!łljscłl zatrł'lcinieni;r, stanclwisko lttb funkojił)

pQ zŁlpoznaniu się z przepis;:rrii ustawv z dnia 21 sierpnia 19s'/ n' r: ograniczr*niu p:rowadzerria
rlzlałalnclści gcrspnciarr:zej preer nsclby pełniące funkc.fe publir:lne (tJz 'LJ z ?.(.\17 r. pcrz. 139i3) orar
us[awy z dnia [J rnarca 1990 r' o samorządl'itł gtpinnvm (L^}z. L.l. a ŹrJ17 r'. pr62' 18'7s)' zgodnio z en-L' Ż4Nl
tej r-lstawy clsiwlacjczanl, Że xlosiaclarn wchodząc;e w skład małżeńsikiej wspolnclści ntajątkowej lutb
sternowiął:e rno.! rriajątek odrębny:

t"

ZersclLry pienieane:

--4rorjki pierrit7ztttl zg;rtlrnaclzone W Walucie polskiĄ: 4sJCId

- śr'orjki plerlir;rne tgrc)madzonę Vrt Wiłli.'lole obcej: _1]'ii9. dory!ą

- prap;i*ty wartoŚciovłe: nie dr:tyc;:y

na kw0tę:

o \,rr.nlv/.:!ign{orrn'pl sip' i: o.o', e_rrlail: biuro(€D$ignforrn'pl, tB|' (0-22) 337"1 i -51 , fax (0-22) 3iJ? -11-52



il

1 Dorll o p-lowitłrzclrrłi: n 8CI l'n 2, o wartnsci: 250 000,00

tytuł prawnv. ryłą łoqć
Ż' lVlieszkanie ł: nrowlerechni: .-..$.ę.'{.qb:g.gy-.. n] 2, 0 wartośc|

tylt-tł plrawny;

13. Gosplr:r.larstwo rolne:

o lvartoś*l:

nodraj gospodanstwa" nie doryczy , powierzchnia:

rodraj zaŁiurJowy:

tytuł prawny:

Z tego tytułu nsiągnąłem(ęłam) w raku ubiegłyrn przychori l clochr:d w wysokości: nie,1otyczy

4. lrlne nicruclrłffi ości:

powierrchnia: 800m,

o wartr:śr:i. 40 000 zł

tytł:ł prawny. własność

łll"

1" Ptlsiarjatn urJ;i'iały w sprrłkach handlowych *. nale:ły pociac |iazh:ę i ernitenta udziałÓw.

_Łl9g*yl9J

ulł:lziały te stanowią pakiet większy nir ']0% udział,:iv w spłńłce: 
.].]j9"d9.ly.._c.?y.

Z tego tvtułut osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym docl-ltirj iv wysokosci' nie rlotyczy

łv.

1" Posiaclanr akcje w społkach hancllowych -_ naleŹy podaĆ liczbę i enriterrta akcjl.

akcje te stanł:wią pakiet więksey niz 1CI?'o akcji w spclłcłl: rrie ł1o1;ycz1,

Z tegł.l tytułu ł.lsiągnąłenn(ęłarn) w rr:ku u!':iegłyrn rlochorl vł wysoktlści: nie,J'otyczy

owvwv'Śignform.pl $p'ro'o',e_mail: bjurolosignfonn'pl'tęl.(0.:l:]) ij37.1 1_a;1 faN:.(0..22)i3'.37-11.52
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l.Jahyłenr(arrl) (nafiył rnclj rnłłłilcrnek' z vuyłął.:;:*niern rnienia pr'rynaleznego do j*go rriajątku
r:dręblrego) r:d $karhru Faństwa, innej perństwcrwe.j łrsoby prawnej, iednostelr san"li:nządu
terytorlalnegcl, lch związkÓw lub od konrr'łnalnęj osoby ilrawnej następłurjąc;e rillenie, ktÓre
pc.lc.ilegało z[lytliu w drcłcJze przetargu --- lraleuv podac opis mienia i datę nabycia' od kogcr:

nie dotyczy

M"

1. Frowadzę działalnośĆ gospoclanczą2 (nalezy podac fcrrrnę prawną i przedrniot daiałalności).

.!.19.s9-!v9ff..
_ r:stlŁ:irlcię:: nie dotyczy

-wsp:Ólnie r lnnymi osł:banli. nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłalrł)w roflł:t't ubiegłym przychÓr'i ł tlclchrlrJ w wysokości: lrk-gqtJ''ly - _

2' Ż-arząt|zani driałalnoicią gospodarczą łub jestem przer1stawicielęnl pełnomocniklen"l takłej
dz'iałalności (nalezy podaĆ formę pl"awną i prl':edtniot rj;riałalrrclsci)'

nie dotyczy

-osobiśł:ie: nie dotyczy

_wspÓlnie z inrrvnni osobami: nie dotyczy

Z tegn tytułu ł:siągnąłem(ęłarn)w rclkt-t uh:iegłyrn przychłłJ i dnr:hł:d w vrrysclkcł oi: .tlig.dgly''-'.ry.......-...'.'..

tt !{. !

1. W sprlłl-iaclr harld|owych (rlazwa, sierJr:iŁra spÓłki)' nię dotyczy

-je*em członkiern aarzą,Ju (cłd kiedy): nie dotyczY

-jestem członkienr rady nadzonczej (od kiedv)' nie d.otyczy

Z tegn tytułu osiągnąłenr(ęłarn) w rłlh,u ubiegłyrn ejochod w vuysokoŚci: nie dł:tyczy

il. W sp.lołdaie!niach:

€)vVĄ,W/.$ignfcrm.pl Sip. e ir.o., e-mai|: lJiUro@signrorril.pl, tel. (0'']'l) 3lj7.1 1_51' {aY.'' (tl-22) i3''3}-11-52
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-1estenl członkiem zarządu (od kiedy):

_.iestem crłonkienn rady nadzorczej3 (orJ kiędy): J:ję dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłeł.n(ęłarn) w roltu ubiegłym cjochocl w wysokrrń;ci:

ii. W {u ndacjach prowacizących rl.riala l nosĆ gos poclarczą nie di)tv()ŻV_ -** r' * __ _* _ , *--* _-_,_, * -

-jelsterłlczłr:nlciernzarządtl(clcJkiedy): lłpdqly"gły ."-".."-"."""".. .-..-._..." -. *

- jeste rrl człcłn kiem rady nadzr-lrczej (crd kiec1y) : ..H9.d9.ty.93y"

-.jestem całonkien"l komisji newizyjriej (od kiedy). !!9 4qtyqPy -

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłanl) w roltu ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy
MilI.

lnne dncirr:dy osiągarre z tytułr-r zatril'Jnienia luh innej ,Jziałalncrscl zaroLrkcrwej lub zajęĆ, z podaniern
kwot ł'tzvskivrlanych r kazdego tytułu: [:łacawOśrorjkulspł:rtuilłekleaqiwF}ł:njełru[ip'rłr.o._$sef:3,"l6ź;

składniki mienia ruchornegł: cl wartości powyzej 10 00CI ułotych (w przypadku pojaadow
meohanicznych rralezy podai nnankę, nnode! l rok pnodukcjl): 

.Qr_x:Llrysun!ą łaffi}f.

G) ''Ą^Ą1,v.$igrltbrm.pl Sp. i: o'o', e_mai|: biuro(Dsignlcrm'pl, tel' (0_22) 337_1 1_51' ta\: (O-2?-\1337-11.'52 lł';/ tr-



Zoboivią;lania piierłięzne o włrńeiści pclwyzej 'nfJ 0iJ[J złcltych, w tyrn xac!ągnięte fltre;e.iyty i ;xsżyc:z-ki
orau Vdar[Jnki, na jakich zostały ucizielotte (wobec kogo' w zwiąeku z jakim zdarzerriem, vu jakiej
it'ys,:ltości):5:lg#Mp-uy'.]W_oj[qu#,..Ęfi 4*P-Ł|tFsM:-.?ł351,2v?t

CilH{q* H

(9) Wń1v.:'jignicrm' pl sp' I 0' o. 
' e_mail: biurrrł@sig n lorm. pll' tel. (0-2?) ij37..1 'tr.-51 

' fur:: (0_22) 33l -11-52



|-}owyŻsze oświadczenie składarn świadomy(a), iz na por'lstawie art. 233 $ 1 Kor:ieksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie nrrawdy gnozl kara pozlrawienia wł:lnr:ści.

Fcrniec, 17.44.?418r. Łolror. lr/crą,"l
(rnieiscowośĆ, data) (podpis)

l bjiewłaściwe skreśiic.
2 l'lie <lotyczy clziałalności wytwtirczej w rolnictwie w zakresił:l pnrdukr;'ji rclślirrnej i avliereęc;ej, w formie i aakresie gospodar-

stlva rodzinnego.
3 tlie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowyuh.

o wvw.signform.i:l Sp. ;: o.o., e-rnail; biuro(osignfornl.prl, tel. (0-22) 337.11-91, fax. (0-22) :r117-11-52


