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l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk,

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie
dotyczy" .

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce położenia nieruchomości.

CZĘŚCA ,/ł /).} ., ..ł,_ ,) ...-:,._,_,.._,. 4 ., ... {.,, rrffi f,oapirunyiu; , . łj,.:z/ł.ć.ł;:.'.iś.Łł,Ę.?:j.,....,..{.,,.łł1..,!:.i(,::.ł.!...:.......rł,;...!i:.,i.:..'.,.jilł.

(miej sce zatrudn ienia, stanowisko lub funkcj a)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz.7l5 i Nr 162, poz. 1126, z
1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, oraz z 2002 r. Nr 1 1,3, poz.984 i Nr 214, poz. 1 806) oraz ustawy z
dnia 5 czerwca l998 r, o samorządzie powiatowym (Dz, U. z2001 r. Nr l42, poz. 1592 orazz2O0ż r. Nr 23, poz.220,
Nr62,pcz,558,Nr1l3,poz.984,Nrl53,poz. 1277,Nr200,poz. 1688iNr214,poz, 1806),zgodniezart.25ctej
ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
I.

II.
l.

2.

J.

- środkipienięzne zgromadzone w walucie obcej: .......... .,......,....,,....,lłi,,{::.:.,..,,;,}:}ł'r,ł:,:{.t..ł..ii

rodzaj zabudowy; ........ńł,{.{,::.......*.:.}j2.a!,ł..ą:i.*łł{.,:.'ć:,.ł,,ł..Ą;1..i,^'..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości, .ł:łrltI:.....t..:,!,{.,{.G.,,t .,..t.{.i:..,:ł
4. lnne nieruchomości:

Strona l z 4

- papiery wańościowe:



,, ,

/

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezry podać liczbę iemitenta udziałów: ......łr:/t1,.,..a,Q/:R.dt.?-'....

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .......fu-.(..(:.......,.'ł..ę.r..gr:.{.:i.,

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - na|eżypodać |iczbę i emitenta akcji: ........... .......,L,:/!:,,.,..Q.a*ł:ft.!l

akcje te stanowią pakiet większy niż l}Yoakcji w spółce: ,.....,...,...,fuł.Ł:... .ł.aL,:ł1.{.!.,7....

Ztego§ćułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............N-t{,.....2.Bt:..l:ł,t.ł.T.

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĄ podać opis mienia i datę nabycia, od
koso:
.'...7i:ł..ł*:.(.(,(.,.,{:.!.3.:H.,.ł!łł.ł,,.,...,ł),ź./ń.r.ł.{|n,.,,,"0.?tł#.,*,,Ę &(ł:....n.5ł.-ł7źł.

VI.1 
:,"-":-::*:::::::::::::u':':"":::--"-,::::::'::::-.:::1::':: i-iłi ,§i,i.iiiły

2.

osobiście

wspólnie z innymiosobami ....ł,łt{:....3.E:ł.a.ł:,r,F

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

. . * /..,{:..... . - 0.ę.,i .!ł..{. .?: . r. : . .. .. ... .. . .. . .. ..

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy
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udziały te stanowią pakiet większy niż 10oń udziałów w spółce:



Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ................... rit./.ł.......,,'/,r){,I.!ł.,i.!l,.T...

jestem członkiem zarządu(od kiedy): . ł:U.i.i::.,,....".;)t:i.,.::t..ti..Y.

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ................... .iY:.ł^i;...,..-,ł.).Ł'].,._Lł_'.ł..!...Y:...,,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości , .................ńnł'.{.......?.ł,,t.łł.i_ł.il,.....,,..

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoścj zarobkowej lub zalęć, zpodaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu :

IX.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podać

,.,.............,7-.a?:t*:f}:ł,..,...!:..{)./.ł.{-)ć.i.4.........r....ł.{,ł."ł!{.:.y.............
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- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,{._i l-'l )ł,I,:{-r9-

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): i\ł:l'ł' :Ąlt)| Łl'f {t7

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....,§ł*i,.,......?ł"|:.I..łt.t,i !{"



X.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej l0 000 zł,w tym zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz warunki, na jakich

zostŃy udzięlone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Powyższe oświadczęnie składam świadomy(a), iz na podstawie aft. 233 § 1 Kodeksu

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

y lub

zakresię

{?Ę,..>.i.ar:łł.łł.łłź,,,..,9.(d/.ź.,§ł,/ł
1 (miejscowość, data)

I N iewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinnej

gospodarstwa rodzinnego.

' N ie doryczy r ad nadzor crych spółdziel n i mieszkaniowych
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