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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie oborviązana jest do

wypełnienia każdej z rubryk.
ż. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym

zgodnego z prałvdą, starannego i zupełnego

przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie

dotvczy" .

3. osoba skladająca ośrviadczenie oborviązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkołvych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnoŚcią majątkową.

4, Ośrviadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkorvym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zarvarte są informacje jarvne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania skladającego ośu,iadczenie oraz miejsce polożenia nieruchomoŚci,

CZĘŚC A 
'|!!,l.,- , , |,,, jg. ( ,rŁ, ",,-i " i ,ł .l,;,łr,*"

Ja, nizej podpisany(a) ,.,.. j,Y-.1....Y,,.

r i :; tłi ł 
(imiona 

' "*łl7;o l|ł;,-ł,'ł*ooo rodorve)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko Iub funkcja) l

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej

.przez'osoby pehriące funkcje publiczne (Dz. U. Nr l06, poz.679, z l998 r, Nr l13,poz.715 iNr 162,Poz.1126,z
l999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26,poz.306, ol,azz2002r.Nr1l3,poz.984iNr214,poz.l806)orazustawyZ
dnia 5 czerwca l998 r, o samorządzie powiatowynl (Dz, U. z 2001 r, Nr l42, poz. 1592 orazz2O0ż r. Nr23, Poz.220,
Nr 62, poz. 558, Nr l l3, poz.984, Nr l53, poz. 1211, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z ań.25c tej

ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój rnajątek

odrębny:
l.
Zasoby pieniężne: .. _ _ ^, [,ł* Sroót<i pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ..,,...-,....,..:ł.l2ł!...:ł....,....,...""

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

papiery rvańościowe:

na kwotę:

I I.

l. Dom o powiel,zchni: ..,,.ri+lil.,....-.

2.
3.

Mieszkanie o powierzchr,,i, .,.Ś.fi,_ n2, o wańości: ,...,.lil,/:ł]i-ł...., tytuł pr

Gospodarstwo rolnę:
rodzaj gospodarst\rya: .........,...i..YrŁł.{ powierzchnia: ,.,!ć3.!ł.@

rodzaj zabudowy :,.....,..,...1ź rłh,........,,...... -......:.....,...........

;;; ;**";, .,, .,.lłl9FU*,y**.lj.. .. ..,w,y'. y*:.k

4. Inne nieruchomości,
powierzchnia , -..,..b'l!:ńb*...,.p.*,Yę|J* 9l |}-- ą b...,.. ?ł?hW-'§.Y#ł*-
,,. .. ..lł*.vłĄl*,.f*.,......9_., p.rl łf*7_ .., . .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w rł,ysokości: ...,..........._...

buł,rlr"t^,a-'.""""'/l"""""""'
J

[\ strona t zł

'{Ń ,ui t"ńę



o wartości : .,..,.,...,...4.t ł.,łq;.:...*..,

IlI.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10Ya udziałów w spółce: ..,...::....,......,.,...

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . ,. ...... . ..*_ . ,. .., . .. ..,.

IV.
Posiadam akcje w spółl<ach hancllowych - należy podac liczbę i emitenta akcji: .,.,...,,.. ....Ł:.ł:.........,'*:!,.!.i ., 

j!......

akcje te stanowią pakiet większy niż 1}%oakcji w spółce: ......,....,.::-.

Z tego tlułu osiągnąłem(ęłanr) w roku rrbiegłym dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątkLr odrębnego) od SkarbLl

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostęk samorządu terytorialnego, ich związków lub od komurlalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetalgu - nalezy podać opis lnięnia i datę nabycia, od

\/
,...{..,....,.,.....,

Vl.
1, Prorvadzę działa

- osobiście

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłan) w roku ubiegły..m przychód i dochód lv wysokości:

O& l "Lł,iu,Łu*l'J Łł?,ąP'ilłr"a \""" - 
/

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem

:::::"::::-:::::::::-::::::::-l]]i]] ,, . ,*: *l:3
""""""""",l,

takiej działalności (nalezy

- osobiście ..,..,...,........,...--

,.\
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w wysokości:

VIl.
l, W spółkach handlowych (nazlva, siedziba społki):

jestem członkiem załządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .^....,,.:.,........

jestern członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiąglląłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

jestem członkiern zarządu (od kiedy): .....,..:.......,

jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy):

jestem członkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy): .......,.........,.ffi ..,,

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

jestenl członkiem zarządu (od kiecty)

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,.,.,,..l-..,..-.....

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; -,.,.....,..,...

VIII.
Inne dochody osiągane z |ytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzysk iwanych z każdego tytułu :

tX.
Składniki rnienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać

lnarkę, model i rok produkcji):
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X.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich

zostaĘ ,idri.lon. (wobec kogo, w 
'ułiąziu 

ź.1ut i, zdarzeniem, w jakiej wysokości):

:""""""""""
1u,,:'. ł;.';}i ,_rą
,:;.:..Y:.........,,......'."..r...-...

Powyższe oświadczenie składam świaclomy(a), iż na podstawie an, 233

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

§ 1 l(odeksu karnego za podanie nieprawdy lub

Ą./{./ l

(ńiejjcowość, data)

I Niewłaściwe skręślić.
, Nie dotyczy działalności wytlvórczej w rolnictwie w zakresie produkcjiroślinnej i zwierzęcej, w fornrie i zal<resię

gospodarstwa rodzinnego.

' ti i"'doty"ry r ad nadzorĆzych spółdzi e ln i mi eszkaniowych

§

A"v
!{.Otr. |,1u"Ą

t6;pi;;'
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