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l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, §tarannego i zupslnąo
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Juieli poszcząólne rubryki nie znajdują w konkretnynr przypadku zastosowania, aalłży wpisać *nie
dotyczy'o.

3. Osoba składająca oświadczenie cbowiązaxa jest określić przynależntlść poszczególnych skladników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku drębnego i majątku objętego wspólnośeią majątkową.

4. Ośrriadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kĄu i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężna
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania skladłjącego oświadczenie araz miejsce poloźenia nieruchomości.
CZĘŚC A .ł-) ;^ - .a _.a /Ą - >, . ,_,_..
Ja,niżejpodpisany(a) , G-ęI.{.G-il./ł.?... (...łś:Ść:.illł., . ,,ł.y.:lł.€f,-..

.,€.k€R?.{
po zapoznaniu się z przepisanli ustaivy zdnia21 sierynia 1997 r. o ograniczeniu prorvadzenia działalności gospodarczej
prz.ez osob1, pełniące iunkc.le publiczne (Dz. U. Nr 106, poz_. 679, z 1998 r. Nt l 13, poz.715 i Nr 162, poz. 1126, z
l999 r. l,\r 49. poz. 483, z2Oa0 r. Nr 26, poz,3a6, oraz. zżaa2 r, Nr l l3, poz.984 i Nr 214, poz, l806) oraz usta$,y z
dnia 5 czel,tvca l998 r. o samorządzie polviatorv;,m (Dz. U. z2a01 r. Nr I42, poz. l592 orazz2O0ż r, Nr 23, poz.220,
Nr ó2. poz. .558, Nl l 13. poz.984, Nr 153, poz. 127l, Nr 2a0, poz. l688 i Nr 214, poz. |806), zgodnje z art.25c tei
ustawy ośrviadczam, że posiadarn lvchodzące rv skład rnałżeńskiej lvspólności rnajątkorvej lub stanorviące mój nrajątek
odrębnr,:
l.
Zasoby pienięźne:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: .,... ,§r:ł€*.łP:{ru.:€Y:

ll.
l,

:":'#iffi;.i-:]li;, ,. ....<r,:r-; 
ł.łł.lL..;..:ł|........Ł.:.ł*)ł.l,.ł...., porvierzcłr nia: .....,..,:!l.Ł.,..,::ł,,.l.ł;

o wartości: S.*.*łra:.:
rod zaj zabudo *y, ..,., ń"i. l. 4Z,..... &ę. ł:*ł: ł.fr {ł: lć;. #. /!;.€.
tytuł prawny : ...,......... ł.ą*. S.r:.*. ć.., łu./..#. Ś, łu. Cz§ł.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłaln) rv roku

4. Inne nieruchollości:
porvierzchnia:

2.

........ł.*ł,t,il{.{ł:.€€...,,.tł"*.i.ł.i:i;ełzlćł:::./:r#.*:8e#r,*.y:.,.......t,rą.,..*..Ę
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- środki pienięzne zgromadzone w rvalucię obcej: ,,,..,,.,. .ńłitr...,..b.il.{...?l.?§-

(miejsce zatrudnierria, stanorvisko lub funkcia)



ldziaĘte stancrvią pakiet większy niż lta/oudziałów w społce: ł-ł.łt1-.,.-ł..:s.-Y:{f..t:l-

l\/.

akcje te stanorvią pakiet rviększy ttiż |0o/o akcji rv spółce: ł u*. /. *:..... 3.&Ź.7..{.?..g,..

Ztegotytułu o§iągnąłem(ęłam) w raku ubiegłym dochód w wysokości: ...........,....,.. ..,.,..../t'/*..,. .P.ł.łL.rr'..r..:....-

v.
Nabyłem(am} {nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego} ad Skarbu

Państwa, innej państwowój osoby prawnej, jednostek samorądu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osobY

prawnqi następujące mienL, które podłegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis rnienia i datę nabYcia, od

koso:'ń..-ła,uu....o_ś.,.,{,ł.,_..2.tł,nćy-...,.,.V-fr,.ń,:r:.{.€.ł?....;B..zi,il-ł.l,{€.,...,.A/.:ł.....,.ł.b:Ż:tńć.1

lł_,.*.**ł.._.{i1_{*,§.!:ł,3....,.§§.,......t;t;§*i?:-€;,.....ć,*,il.?:.5;..Y.ł-r,- . ołł,,:ł.:,ć:Z."/-.3.?..ł:..,...,.... 
,

..i,i.ł_.y,'.i..{..ł.ł.łjł€.&}.ł.€....€.a..,..&'.i7łń}_.t...{,łt_}/.,,.:l"łF_ł..źł.ł...j..._,r.....Łłł.,>§!g,-ł.łu,{.,.ŹS.#*.r''u"

YI.

osobiście

2.

- rvspólnie z innymi osobami

Z tego tfułu osiągnąłem(ęłam) rt,roku ubiegłynl przychód i dochód rv rvl,sokości:
,': .''] , | , ,' a- .,r.",,

,....,,......,,.........,..i......,....:..

7,arządzan"t działalnością gospodarczą lub jesteni przedstarvicieleln, pełnonlocnikiem takiej działaInoŚci (nalezY
\ ., -:- ], ].

- ivspólnie z innynri osobami
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Ztegatytułu osiągnąłem{ęłam} w roku ubiegĘm dochód w rvysokości: .,.........,....... -N|.{1^:§.*.:.7-.!{,{.?..?-.......

vII.
l. w spółkach handlowych (nazvła,siedziba spółki): ..,....,...rLł,ł|{,....3łr.-.'ł,.d.:ł..{.......

jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy): ..........,Iai.i1.. ..-.?a,Y.d'Ż-.{,.....,

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....-"::ił.j:ł1...-..,,3.*Ź.Ź{.€.{.

Ztegotytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ...........,....... łJ.!:,{,.....,}.{,:F..L.ł(..:ł,r....

n "l' -")r,.;:/l",7'tl

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ........łł.,..t.|............t).::.I..7i|ł..7-..

Ztegot;,rrrłtrosiąglląłerll(elartl}lr'rokuubiegl;,mdochodrrri1'sokości:

z podaniem krvot

|łSł€.łrł#.P......§....'€,Q€.§,€:ł.U..ł.{łX...,...,*{,.?*,,j,4.-#.,,€,.7.
:l{Ę s fzć;"
Ę'** 

""""",

Strona 3 z 4

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,_#łł..ii..,-.,--ł.r;:l..YlŚ..{-.

Z tego tl*ttlłuosiągnąłelli(ęłanl) rv roku ubiegłynl tjochód lv rrrysokości: ................,...,.,....,..,........,,,.,...............,,.......

vIlI.



x.
Zobowiązania pieniężne o wartości pov{yż€j l0 000 zł, w Ęlm zaciągnięte kredyty i poĄczki oraz warunki, na jakich
zostały udzielone (wobec kogo, w zuliązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

.....&G.ł:ta...../,ł..Ę.!#..::.....{.R1€..2.v.:ł........€.r:r..Q,.(ł.ł::tź.s2,:{..--..3.il..§€.,{i*:.......
,.{.,§.ł*.*.łł....:5ś.łt.!2.{.U.ap.u..,.,|..?łłł:u..s.7,łł.e:. . ;łt...5..€.i.*.r..r.....,:.i.łł$ ń!i;

Porvyźsze ośrviadczenie składam ślviadorny(a), iz na podstarvię art. 233 § l Kodeksu

zatajenie prarvdy grozi kara pozbalvienia rvolności.

podanie niepralvdy lub

{' ;? 
Ę, }.{ §.r.:łt |.u.. *ł ś. .,. r?. i..:. { l lr,. *,ry
' (miejscowość, data)

1 Niervłaścirve skreślić.
'Nie dotyczy działalności rvytrvórczej rv rolnictrvie rv zakresie produkcji roślillnej i zrvierzęcej, w fornrie i zakresie

_ gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dofyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniorvych
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