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""*";,,Tl§"TjTlil,fi :::§;ffi lfr -tiii,;;i*,llJ*J;;jffi #:§""ffi[i;fr'|lot,
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu staros§ll

^:l
(n*.§,rł.ł*.l,rs.........,dnia.:3,.Q.Ł;..r-1.7......,.

|."'31o" składająca oświadczenie oborviązana jest ao 
""goOn"go 

z prawdą, starannego i zupelnego
wypelnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĄ wpisać ..nie
dotvczv" .

3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest okreśtić przynależność poszczególnych skladników
majątkowych, dochodów izobowiąz.ań do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oślviadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘcące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce polożenia nieruchomości.
czĘŚcA p^ l M, _T.. ą.. l ._.a.cZĘsC A
la.niżejpodpisany(a),.§!*.,*orłdY.]r'*Uą,ł.n.u....S__r"*nl*r"Ł"'.

(imiona i naz-wisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) tP.. -Ą.Ł..Ą.3. 6.X,...r-....., ffa VĘ ..§,n.

5.fu.ł.+ł-.-..?.ę.ni*hl,*, v dr8ł?ł,*py*l.ffi,ń. bry&.?"ńłu. eaś,r*".,)*rr..+.!".uę*
(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia?l sierpnia 199"1 r- o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr l06, poz. 679, z |998 r. Nr l13, poz.715 i Nr 16ż, paz, 1126, z
1999 r. Nr 49, poz. 483, z2000 r. Nr 26, poz.306, oraz z2002 r. Nr l 13, poz.984 i Nr 214, poz. l806) oraz ustawy z
dnia 5 czerwca l998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z20a1 r. Nr l42, poz. 1592 oraz z2a02 r. Nr 23, poz.220,
Nr62,poz.558,Nr113,poz.984,Nrl53,poz.1271,Nr200,poz1688iNr2l4,poz. 1806),zgodniezart.25ctej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład maŁeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
t.
Zasoby pieniężne: 

'' i._ ń /-\ -?
- środki pieniężne zgromadzone w walucię polskiej: ....3,5..a.e.ŁŁ,

środki pienię ime zgromadzone w walucie obcej: .......... W:ł dłtueą

l. Dom o powierzchni: .15.8/..6......m2, o wartośc i 'l-.P..QP.O."tr... truł prawny: ...łJ".ł.łr-r§
2. Mieszkanię o powierzchn " WĄ,d',l5a6wańości: .,..tytuł prawny:

o wańości:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..................-
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lnne nieruchomości:
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::]*:"j*::*::::::::,;;1"ilr:x::::]"-""*1_1_1l_, , ,, .4a

.ln:ł,..doł.gą

udziały te stanowią pakiet większy niż lOYo udziałów w spółce:

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

lv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podac liczbę i emitenta akcji: .,.........

osobiście

akcje te stanowią pakiet większy niż l}Yo akcji w spółce:

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ...................

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 zwiąków lub od komunalnej osoby
prawnej na§tępujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo:

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..........,........

.wk..a.łęea,a

wspólnie z innymi osobami

Z tego fytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyIlr przychód i dochód w wysokości:

Zarądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy

osobiście

- wspólnie z innymi osobami
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Z lego tytułu osiągnąłenl(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vIt,
l. W spćłkach handlowych {nazuła,siedziba spółki): ....tłd*.,dn*ąUrg

jestem członkięm zarądu {od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

2. W spółdzieln iach: .....|l'ul/.. .d"Źgry

- jęstem członkięm zarządu (od kiedy):

jestenl członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy):

- jestem członkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........,...,....,

3. W fundacjach prowadących działalność gospodarczą ... lak.. d**,yS*g

jestem członkiem zarządu {od kiedy):

- jęstem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągrląłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości:

vllI.
Inne dochody osiągane z §,tułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem krvot

Składniki rnięnia ruchomego o wartości powyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podać
tnarke, model i rok orodukcjl)',*&..,?uxą*źi. 

.%?.łł}*.ł|.?.W.|.,..vu,b, r*r*h*,*..a.c,4.a,.5. g4ł4# śłńJ..,.a ł ę &
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- jestem członkięm komisji re,ł,izyjnej (od kiedy):

uzyskiwanycb zkażdegł ,I



x.
Zabowiązania pieniężne o wańości powyżej l0 000 zł, w tym zaciągniętę kredyty ipoĘczki oraz warunki, na jakich
zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

d*._.dń4ą,

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Gą 
"L 

&- w - dń a...1,.a..1,.,t.a. 1.7.. r.
(miejicowość, data)

' Niewłaścirvę skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwię w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

^ 
gospodarstwa rodzinnego.

' Nie doryczy rad nadzorczrych spółdzielni mieszkaniowych
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