Wojewo^kiW'Adtninistrac^ny
w Byclgos2Csy
SEKRETARiAT PRE2ESA
wpt.
dnta

Za4. do rozporzqdzenia Ministra Sprawiedllwokl
z dnia 18 grudnia 2017r. (Dz.U. 2017 poz. 2437)

2020 -0^’ 2 0

OSWIADCZENIE

o stanie maj^tkowym s^dz ego, dyrektora sgdu oraz zast^pcy dyrektora sgdu
Wfascivl^j^^diskarbowy^^^............

Ja, nizej podpisany{a]
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - rowniez w przypadku m^zczyzn)
urodzony(a)
....... w...... ..............................Mi

zatrudniony (a) w

..Q.O.lC.

....

'i

(miejsce zatrudnienia, stanowisko)
zeodnte z art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. • Prawo o ustroju sqdow powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
2062, z pozn. zm.) oswiadczam, ze w sktad mojego majqtku osobistego oraz obj^tego matzensk^ wspdinokiq
majqtkowq wchodzq:
I
Zasoby pieni^zne
1. ^rodki zgromadzone w walucie polskiej:

\y7Ji

2. ^rodki zgromadzone w walucie obcej: ...

k^Uw.S.

.j^na J.4

Nieruchomosci i tytuty prawne do ich posiadania
1. Dorn;

f

powierzchnia:
potozony na dziatce o powier:

m2

i:

adres:
tytul prawnyr
2. Mieszkanie:

^4, S

powierzchnia:^I.^J.?^2
adres:

3. Inne nieruchomosci: /jj 1

W7J

Qu<3

powierzchnia:^-^>^rn^. 2-j

u

adres:'fj........................

iQ/iA

tytuf prawny wfasnosc, wspoJwtasnosd, inny tytut - podac jaKi
'Z)

44^

Ul ac <1

M.s dane):
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4. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa;

i/i <Jl

f

OJ I

powierzchnia:
adres:
rodzaj zabudowy:......... .........................................................................................................
tytui prawny

wspotwtasnosc, uzytkowanie wieczyste, dzierzawa, inny tytut, podacjaki):

Z tego tytulu osiqgnq^em (osiqgn^iam) w ubiegtym roku dochod w wysokosci:

III
Rzeczy ruchome o wartosci jednostkowej powyzej 10.000 zt
(w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podad rnark^, model i rok produkcji)

IV

Udziaty I akcje w spofkach prawa handlowego

Vi I ^

sIa

(nazwa spolki, siedziba, wielkosc udziatow, ilosc akcji)

V

Instrumenty finansowe w rozumienlu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) inne niz wskazane w pkt IV
(rodzaj, ilosc I wartosc)

'I'vve.
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VI
Dochody podlegajqce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych, uzyskane w okresie
roku przed dniem, na ktory skladane jest oswiadczenie, o lie ich t^czna wartosc przekracza 10.000 zt, i ich
irodta, z wytqczeniem dochodow uzyskanych w zwigzku z pe^nieniem urz^du na stanowlsku s^dziowskim
albo zatrudnieniem na stanowlsku dyrektora sgdu lub zast^pcy dyrektora sgdu 1

^'1

/fO. ^0

ooI

orb-vit^

CLuthoii^

O'tQ. aia

VII
Mienie nabyte przez sktadajgcego oswiadczenie albo jego maizonka od Skarbu Pahstwa, Innej panstwowej
osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwtqzkow lub samorzgdowej osoby prawnej,
ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu
(podad rodzaj mienia, dat§ nabycia, od kogo)

h-lC

J t

VIII
Wierzytelnoki pieni^zne i zobowi^zania pienigzne o wartosci powyzej 10.000 zl
(w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki, warunki na jakich zostaty udzielone, wobec kogo, w jakiej wysokosci,

wysokosc pozost^tego zadluzenia)

, . -

/li

.T-ii Ctfh -.sIoa. 'i-'i-aljl
Ki^cydoct.

PoUU L4 u

.... ..............................................................
1'S Ofc. 2^0^^ dj>^ r-U^. 2^'iS ✓

i
o

'

L(*/UjOC4C

UZA^'e

Uwlc.,
c.» li^ouve,

U 20

O’i? >r), T-^ui'PzqvnC /nei/*y*t'’e

|JH H

u

^

I

AlQOO

lnnedc^^a^^toi!^^#oitSie'^^aj^fko5;/y^^^'^'^^'^ ^""=500 tx-

»

?o-i\iALo<Z(cQ
|0o>^K/b «U

'

>

Zat, do rozporz^dzenis Ministra Sprawiedliwoici
2 dnia 18 grudtiia 2017r. (Dz.U. 2017 poz. 2437)

Jestem swiadomy(a) odpowiedzialnosci karnej za ztozeniefatszywego oswiadczenia.
......
(miejscowosc, data) (podpts)

