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ośwrłlcznmu MAJĄTKowE
c- ia*ą@i

oł ełlełka-orgałru"mwądĄącęo.p*rviatową-osoba
p§eJuA*.tcraz osoby wydającej decyzje adrninistracyjne rv imieniu staros§łt

Urvaga:
I. Osotla sk|adająca rrświadczenie obolviązana jest do zgodnego z prawdą, §tarannego i zupełnego

rvypełnienia kaźdej z rubryk.
2. Jezeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowaaia, naleĘ wpisać ,rgĘ

doLv§zy'.
3. Osoba skladająca ośrviadczenie oborviązana jest określić przynależność poszczrgólnych skłaelnikórv

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością majątkolvą.
4. Ośrviadczenie o stanie majątkowvm dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Ośrviadczenie o stanie majątkorvym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
ó. W części A oświadczenia zawarte są informacje jarvne, rv części B zaś informacje niejawne dotycące adresu

zamieszkania skladającego ośrviadczenie oraz miejsce położnia nieruehomości.

_r,J r1 tt.,,_ (imiona i nazwiskooraznazwiskorodowe}J
urodzony{a) .8},..lł..^./!:3..Yho."...;'::._:.:.:.Si*_ą_*t fr*iri:.::::'"'"*"'*
:ń";wń it/, _,}:,zuĘu jair,u.t .jifir Tt/śp_|itŃĘ]il .. .'

(m iej sce zatrudn ien ia, stanow isko l ub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr tOó, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 7l5 i Nr 162, poz. 1126, z
1999 r. Nr 49, poz.483, z2$a0 r. Nr 2ó, poz,3a6, orazz20a2 r. Nr l l3, poz.984 i Nr214, poz. l806) oraz ustawy z
dnia 5 czenyca l998 r. o samorządzie powialowym (Dz. U. z2a0l r. Nr l42, poz, 1592 arazz2002 r, Nr 23, poz. żż0,
Nr ó2. poz. 558, Nr l 13, poz.984. Nr l53. poz. 1271, Nr 200, poz, 1688 i Nr 2l4, poz. l806), zgodnie z art. ż5c tej
ustalyy oświadczam, że posiadam rvchodzące w skład maŁeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
l.
Zasoby pieniefue:
- sroĆti pienięzne zgromadzone w rvalucie polskiej; ..d._C,,€:..|ĘK.'.,.=.,.

§a kwote:
ll.
l.

2.
a
J.

4.

tytuł prarvny:
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. ... CEmnRił.tl.......l,:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...................łtłą... tla.H.L.,Ę
Uł

- Papierl,rvartościorve:

lnnenieruchomości;, .l. ^ l;1
porvierzchnia:



o wafiości:

tytuł prarvny: ....

, łli..,.(#ł. 
l. 
:,.......ą

lll.
Posiadam udziĄ w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałórv: ,......,.fl,lliŁ...,.

udziały te stanowią pakiet rviększy niż lUo/a udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) rv roku rrbiegłynr dochód rv wysol<ości:

Iv.
Posiadam akcje w społkach handlowych - naleĄpodać liczbę i emitenta akcji: ..........łłi*.,.,...§e.l,ąą.

akcje te stanowią pakiet większy niż l0o/o akcji w spółce:

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...............,,,.

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia prrynależnego do jego majatku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państrvowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich zrviązków lub od kornunalnej clsoby
prarvnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od

Vl.
l. prowadzę działalność gospodarczą2 (naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności): ,.,Ą]l,.v,.....0k;i.til*1,9.,Jfi

Z tega tytułu osiągnąłem(ęłam) lv roku ubiegĘm prrychód i doehód rv lvysokości:

2. Zarzadzam działa|nościa gospodarczą lub jestem przedstarvicielem, pehomocnikiem takiej działalności (należ,v

podac formg prawną i przedmiot działalności): .t\'.:ń{.........

osobiście
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarni rl rcku ubiegłym dochód rv uysokości:

vII.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ..........łłłł... ,.ł:l*łi,.lł:.... j.rł.y....t !....-x1.1;.l v.f.

- ,iesteln człolll<ietn zarządu ioci kied;,):

jestem członkienl rady natJzorczej (od kied;,):

jesieln członkienl konlisji rerł,izljnej (od kiedy);

Ztegatytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........,....... .l/W.d*.§Ń.

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy):

jestem członkiem komisji rervizyjnej {od kiedy):

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w rvysokości: .........,...........łfi,._{.......

W fundacjach prorr,adących działalność gospodarczą: ................f*n/.-.Ł- ... ..'łłt.'4/{

jestem członkiem zarądu (od kiedyi:

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztega tl.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....-..-....--...-.

vIll.
Inne dochody osiągane z Ętułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkorvej lub zajęć, z podaniem kwot

:"'::'*:::',Y:i",li'reii§, 
,0, ie*;ę ; { t §qy;_; _tł,.fi ,

lx.
Składniki mienia ruchomego o tvartości porv.vzej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleĄ podać

markę" model i Iok produkcji):
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ą*,.ap.EL.. .ŁĄ.P§ §.,. ....d§.a§.*..... : fi..*ą .=. {.,

Zabarviąeania pienięźne * wartości pouyź€j t0 80S zł, w tyrn zaeiągnięte kredyty i po;ryczki oraz rvarunki, na jakich

zostały udzielonę {wobee kogo, w zrłiązku z jakim edarzeniem, rv jakiej rłysokości}:

*--t: *

porłTższe oświadczenię składaru świadomy{a}, iź na p*dstawie ar"t. 233 § l Kodeksu kałłego za padani* niePratvdY lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbarvienia walrrości.

.b#rłł;p ł..,!.,5.,.(}j.,.,
imiejscowość, data)

' l§iert,łaś*il.vę skreśl ić.

'Nie doąvcą, działalności rlytwóreźe; l,*, rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zrvicrzeeej, lł' tbrrnie i zakresię

g*spodarstrva rodzinnego.

' l.{ i e dot_vezy rad łradzorc;;ryeh spółdzie ł n i m ieszkan io',",'"veh

(podpis)
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