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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdąo starannego i zupełnego

wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie

dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6, W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania skladającegp oświadczenie oral miejsce poło!,evia nieruchomości.czŃć';"; :lfułł Ądań =MslUra

(miejsce zŃrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej

przez'osoby pełniące funkcje pub|icme (Dz. U. Nr l06, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 162, poz. 1126, z
1999 r. Nr 49, poz.483,z2000 r. Nr 26, poz.306, orazz2002 r. Nr l13,poz.984 i Nr 214,poz.1806) oraz ustawy z

dnia 5 cżęrwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z2002 r. Nr 23, poz.220,

Nr 62, poz. 558, Nr l l3, poz, 984, Nr l53, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. l806), zgodnie z art.25c tej

ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małźeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek

odrębny:

/

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

ll.
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2,
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Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ,.,. .łP-.
o wartości: 

"!(ź/d

^

tytuł prawny: .... .. . ...,,,..fr((.....e,

Strona 1 z 4

,...,... na kr.votę:

Z tego ty,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku przychód i dochód rv rvysokościl. ..1.!..'..,



o wartości: 6'a.7{7ł' {

;;;;;;;;;;, 
'bł_q?),ł)Ill.

Posiadam udziaĘw spółkach handlowych należy podać liczbę i emitenta udziałow,. .,4/Z &Ź ęl/

udzlały te stanowią pakiet większy niż l0oń udziałów w spółce:

lV.
Posiadam akcje w spółkach hand|owych -należypodać liczbę iemitenta 

^O":r, 
...,.,.(..(!. erę

il;;;;.;;r;;|***), ^,u,,,n;;;;;;;,; ", ilte: /"??

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków Iub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podac opis mienia i datę nabycia, od

""r l"
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VI.
1.
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2.
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i przedmiot działalności):

tytułu
|/4

w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

lub jestem takiej działalności (należyZar ządzam działa l nośc ią

podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami



,//
Z tego t1,,tułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: n( / .*?%f7

Vll,
l. W spółkach handlorvych (nazrva. siedziba spółki): n{ć

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

ZtegotyĄułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: żk
2, W spółdzielniach: .ł_/Ł

- jestenl człorrkiem z,arządu(od kiect1): n/Ć

- jestenl członkiem rady nadzorczej'1od kiecty): łlĆ €1

- jestern członkiern komisjirewizl,jnej (od kiedy): 4a ęę
\

;;;;,;;,;",,-*",,..,,,;",;; ;;;.;;;;;.;;;; ;;;;;.,,,,,,, ź/€ eq
:]. W fundacjach prowadzących działalność gospodarcza; . . l-/Z.......eł.

jestem członkięm zarządu (od kiedy) ł/a a
jestern członkiem rarly nadzorczej (od kiedy):

,..",".,,";;;; ;;,;;;;;;;;;;,;,;;;;;,;,, żlz
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,ż//

VIll.
lnne dochodr osiągane ./ § tulu zatrudniel]ia lub. inllej .działalności zarobkowej lub zajęc. z podanierrl krłclt

/ 
' 

, ^ t,/ż|rb 2a g/, ia bló
tl"

lX.
Składniki mienia ruchomego o rvarlości powyzej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów mechaniczny,ch nalezy podać
markę, model irok produkcji), @ao4aią
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- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



x.
Zobowiązania pienięzne o rvartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredl,ty i pozyczki
zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenietn, w jakiej wl,sokości): 

,a/z

oraz warunki, na jakich

*:?7

składam świadomy(a), iz na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy |ub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(miejscowość, data) (podpis)

r Niewłaściwe skreślić.
'Nie dotyczy działalności wytwórcze.j rv rolnictwie w zakresie produkcji roślinne_j i zrł,ierzęcej. w formie i zakresie

^ 
gospodarstwa rodzinnego,

' Nie do§czy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

(podpis)
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