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cśwmoCzENI E MAJĄTKC§WE'.D.,, """"""{fi,
członl<a zarządtl połviatu, sekretarza porviattt, skarhnil<a polviatu, kierorynika jeduostki

organizacyjnej porviatu, osoby zarządzającej i członka organu l,ał,ządzającego porviatorvą osoba
l}rtlwną ot,az osobyTvyclającej clecyzje administracyine rv imienitl staro§t1,1

V*Ę,r;r.-a*tH._Q§}.,o,,n.2€,,.,.i..Y.:.k.!.k.
tJrvaga:
l. Ósoba sl<lactająca ośrviadczenie oborviązana jest rlo zgoclnego z prawdą, starannego i zupełncgo

rvypełnienia l<ażdej z rubrylt.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują ry konkretnyn przypadktt zastosorvania, należy rvpisać ,,nie

tlotyczy" .

3. Osoba sl<ladająca oślviadczenie oborviązana jest określić przynależność poszczególnych składnikórv
rnaj4tkorvl,ch, docbodórv izobolviązań do maj:ltl<u odrębnego i majątl<rr objętego rvspólnością nra.iątkorr,ą.

Ą. Oślviaclczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku rv kraju i za granicą.
5. Ośrviadczenie o stanie ma.iątl<olvym obejmuje rórvnież rvierzytelności pienięźne.
(l. W części A oświadczenia zarvirrtc są informacje jarvne, rv części B zaś informacje niejawrte cfotyczące adrestl

za ln ieszliir n ia składająccgo oślv iad czen ie oraz m iejsce polożen ia n ieruchom ości,

Ą Ą _\ i\ (inliona i nazrł,isl<o oraz llazivis|<o rodorve)

i=,-llrc,gi*!,,fu*r$I\żńĘ' łj.!i€:TO[,Lłlr].§iĘ,,&lĘtFsx,ili. ŁLĘ,łJi-,]t)

(nl iejsce zatrudrr ien ia, stanorvisko lub filnkcja)
po zapoznaniil się z pl,zepisanli ttstar,vy zdnia2l sierpnia l997 r. o oglaniczenirt prowadzelria dzialalności gospociarcze,j

przez osoby pehiiące filnkcje pubiiczne (Dz. U. Nr l0ó, poz.679, z 1998 r. Nr l13, poz.71_5 i l,Jr 162, poz. 1126, z
l999 r. Nr49. poz.483, z2000 r. Nr26, poz.306, orazz2002 r. Nr t l3, poz.984 i Nr2l4, poz. l806) ofazustawy z
ddia _5 czerrvca l998 r. o salnorządzie porł,iatorł,yn {Dz. U. z200l r. irjr l42, poz. l59? oraz z2Oa1 r. ir.lr 2j, poz.220,
Nr 62, poz. _5_58, Nr ll3. poz.984. Nr l53, poz. l27l, Nr 200, poz. 1688 ilrlr 214, poz. l806), zgodnie zan.25cte.i
usta\vy oświadczarn, że posiadam ,uvchodzące w sl<lad nlałżeńskie,i wspólności nrajątkol,ve.| lub sianowiące rnój majątek

odrębny:
l.
Zasob5, pienięzne;
- środki pienięzne zgrotrladzone w walucie polsl<iej; ...,..,J.."...9,9.9

śroclki p ien iężne zgrolnadzone w wa l ucie obcej : ... hl. i Ę..,.,|):iIY.Vl_'t

na kwotę;
&

l l,
l. Dom o powierzchni: ,.k:r) ......m?. o wańości, §lŁ.-'J-:{.t....

M ieszkarl i e o po rv i erzch n i, B..!-§:łlPł,,", o wafi ośc i : 19 jE .}ł&,r.}!ł.
Cospodarsttvo rollle: . ,

ń,lri^is;rp"a"rr,,n",'},).|Ę..§.r.Itł.Uilł...,...,..,porvierzchnia:

2.

,].
tviĘ.. .ib.-iyl,vś"l

o rą artośc i : .t!. jE...,§? i_!t,l,łł.

r odza.i zabudo,uy, .. l!.l Ę,,, il:;jl,ł .\4łJ

tytut plawny: NĄ§....}PIV.V.U4.

Z tego t),tulu osiągnąłern(ęłaln) rł, roku Lrbiegłyrll przycliód i clochód ił, rvysokości, ..}9.1.Ę..,Ą:Łk.!J.
4 

i"§,§:ffiT]lx'iit,ur.ł. ..u./Ł.eu,$?N.AĄJ*. ..ł{.łŁł, . $-L].ł.\i,\lŁł§.ł1.. ..*..*,J,,\.E§?,lL*.LĄt..vl,t!ł,.

B ką ... {trr1,t nłr.l,., hls.łl*l:*.4:ru.ić ,ll"g*,,ł.€N.s.Ur
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o \Ą,altości: ...5.§...P.ę,ę.'r

ty t u ł p mrv n y : .d.?,: .(|.{r . . i . .Q, _L:. .'!.,|.t .6. . . _Lt.?..q E .

I I I.

Posiadarn udzialy w spótkach hancllowych - należy poclac liczbę i emitenta Llclzialów: N.lr n:1 .Ę.L:ł:r..

ttdzialy te stanorvia pal<iet rviększy tliż l}Youclziałów w spólce: . lt],.iP-... il::r..\.VlĄ.

Z tego tytułu osiągnąłenl(ęłam) rv roku irbiegll,rll dochód rv rvysokości: ...N. j.Ę.,..1rńi,4..f:!

lv.
Posiadanr al<c.je w spółl<ach handlow;,ch _należypodać liczbę i ernitenta ar.c;;: ..l!.iŁ .. ilr.I|ń.ł

akcje te stanowią pakiet większy niż ll%oakcji w spółce: ...l§.!.Ę... i}Ż .T..H.\Ąr.lł.

Z tego tytułLl osiągnąlem(ęłam) w rokLt Lrbieglyrrl clochócl w lvysokości: lVlĘ. .ł;.i!4..L:jY.J

Nabyłem(am) (nabył mój małźonek, z wyłączenietrr nrienia przynależnego clo .iego llla.jąfi<u odrębnego) ocl Sl<albu
Paristlva, innej państwowej osoby prarvnej, jednostel< sanlorządu terytorialnego, ich ziviązkór,v Ir.r[r od l<onltlnalne.j osoby
prawnej rlastępujące rnienie, któr,e podlegało zbyciu w drodze pfzetargu -należy podać opis ntienia idatę nab;,gi6,6d

lli|1vrę .bolttął

Vl.
l. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należypodać fornrę prawną ip|zedmiot działalności): .lu.t.r, , h?,ilt"{,'i,n

- osobiście ..N.i.Ł..ii0.iu.!łźl

- wspólnie z innytrri osobami .!_U..l.E-. .l'-ł.iU.U:'l,.lt,

Z tego tytLlłLI osiągnąłem(ęłarn) w loku ubiegłyrn przychód i dochód rł,rvysol<ości:

i\r i.Ę. }'/j]:t w|l\,.,.........,.

2. Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestenl pI,zedsr_arvicieleIn, pełnornoclrikietll tal<ie.; działalności (nalezv

podac fornlę prawną i przedmiot działalności): .lY iE ...b)rv ń',X

_ osobiście .N.in....,tl':Lt.llUł

- u,spólnie z innynri osobami .\J..iĘ...!)Iu"LlłU

St1,olla 2 z .i



- .iestenl członl<iellr zarząclu(ocl k iecly) : lI ii=,.....,ry,]i, tj.|V,ui

- .jesteln członl<ierrl komisji rer.ł,izyjne.i (ocl kiecty): lV it t}f'ł Ur,',1

Z tego tyrultr osiągnąłenl(ęlanl) rv lol<,rr rrbiegłyrrl dochócl w wysoltości, łt- l E- i!. ).i!l.L.:Li,i

- .iesteni czlorrkieln zarządr.l (od kiedy): . .hJ.i.t....*ń\l"Ąl4

- .iesteln członkierrr rady nadzorcze_i3 (od kiedy): N. tĘ .|}i?ii-|t.łr!t.

.iestenl czlonkienr komisji rervizi,jne.j (od kiedy): .Jt.t§..,..[l}.Ęli.!]

Z te_qo t;łu{u osiągrrą|en(ęłam) ri,roku ubiegł1,1n clochócl w wysokości, .tYi..tl-... t}:ii-Lltt,!j.

3. w fundac.jach prowadzących działalnośc gospodarczu, .id..iŁ.. ,i)?!,.Y,Vl!,

- jesteln czfonkięrn rady nadzorczej (od kiedy): .Ju.tl+..,.§ł.ll.txł

- .iestenl członkiem komisji rervizyjnej (od kiedy): ..li].i.Ę....,D,9tt{ł/ilł

Z tego tytrrłu osiągnąłem(ęłanl) w roku rrbiegłym dochód w wysokości, .N..r.F=,.....!hT-:l-,W

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub ittrrej działalności zarobkolvej lub zajęć, z podaniem kwot

:::*'*:::l:*::::;jn#uu*[Tłily§ f§_*t§**u ,

lX.
Skladniki lrlienia rucholrrego o wartości porvyzej l0 000 zloą,p5 (w przypadkir pojazdórv ntechanicznych należy podać
rlarkę, nlodel i,"* o'"o::::1]] ruy.ł.,ł . .4r:nxi ir.. ..łł.t1.
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Z tegotytLrłu osiągnąłem(ętarn) rv roktt trbiegł.vrn dochócl rv rvysokości, ,§j.tŁ,,D:].rq]:Ut

Vll. §l ri, l\/\:,il
l.' w spóll<ach hallcllorvych (ttazrva, siedziba spótl<i): ..[.t..i,t...ii.'' jil.!"l.Vł{ 

.

- jestern czlonl<ierrr rady lladzorczej (ocl kiec|y): ,.li" i§, ..,,. ł.!: iH.t_i:,i,.

- .iestenr członkierrr zarądu(od kiedy): ...N.l.Ę......błi.Y..ńy'.l..
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PorvYzsze oŚwiadczenie sl<ładam Śr,viadonly(a), iz na podstawie art.233 \§ l l(ocleksu l<at.nego za poclanie rliepr.arvdy irrb
zatajenie prawdy grozi kara pozbarvienia wolności.

.C_*Ę >iił.crl9.,-]Ą, . . 4§.,Q k . !-cĄT
(miejscorvość, data)

I Niewłaścirve skreślić.
'Nie dotYczY działalnoŚci rvYtrvórczej w rolnictrł,ie w zakresie produkc_ii rośIinnej i zrł,ierzęce.j, lv fbrnlie i zakresie
_ gospodarstrł,a rodzinnego, J - -'-:
' N ie da t.vc zy rad nadzorczych spółdzie ln i m ieszkan iowych

.§trona .l z J

1:!,i:'7,:^^,:;il::'l'^::ł:"r::,1'::"_l,|,:y:,:,:y.,y2_,:r: _u.,r* 
zaciagtlięte kleclyty i pozyczki otaz lvat.tltll<i. na,,akichzostaly uclzielone (tł,obec kogo, w zlviązktt z jakim zdarzenielll,wiakTej ,"ysokości;:

, _:-- .- : ::]:_:j_:*ll] rŁEu.:{I , Ąfj{ hj .. BAŁć.Łu, lN§ BAi\J Ł JL/ śŁl.Bu M ilĘriiirrll -żłcĄG*liĘ.ii ń . gł*.lru, iŃe fril"ż sdtż iltl i;rF.r-i-s l ^- ^_ ^ i ^,-n^illt pŃ.iĘ, §0(}_ poc. źł,, s.łŁl ,,,fi_ słłłt{| ;atris;'rł;i=;^; c _


