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członka zarządu połviatu, sekretarza porviatu, skarbnika polviatu, kierownika jerlnostk

organizacvjnej polviatu, osoby zał"ząłJzaiącej i członka ol,ganu zarządzającego polviatorvą osoba
prawną oraz osob_y lvl:dającej decyzje administracline w imienirr starostyl

Łjrt aga:
l, (}soba składrr.iąca rrśrviadczenie oborviązana jest do zgodnego z prarvdą, starannego

w,r,pelnienia itażdei z rubryk.
2" .leżeli poszczególne rrrbr,vki nie znajdują rv konkretnl,nr przypadku zastosolyania, należ1,

....|xs*."łm.........odnia...l.§.,.8k.,.iil2.1.?...,.

i zupełnego

wpisać ..nie
dotyczr1.

3" Osoba skladająca oślviadczenie oŁlorviązana jest 0kreślić przvnależność poszczególnl,cli składnikórv
nłajątkortveh. dochodórl,izoborviązari do nla.iątliu odręłrnego imajątku objętego rvspólnością nrajątkorr,ą.

4. Ośrviatlczenie o stanie rnajątlłorr,l,nl clotyczv nrajątku ll kraju i za granicą.
5. (}śrriadczenie o stanie majątkorr,l,nr obe.jmuje rórynież rvierzytelności pieniężne.
6. W części A oślviadczenia zarvarte są informacje jarvne, rv części B zaś informacje niejan,ne dotl,czące aclnesu

zanrieszliania slłładającego ośłr,iaelczenie oraz miejsce polożenia nieruchomości.
CZĘŚCA t1^{n , i iź Ai"lf;ł f,odpisanyla) ilłłqc}ęp.tŁ ...rłqh.

(nliejsce zatrudnienia. stanorvisko lub funkcja)
po zapozlłattitl się z przepisalxi usta\\,},, z.dtlia2l sierpnia 1991 t,. o oglaniczenitt pt,ori,aclzenia clziałalności gospodarcze.j
pt,zez osclbl,pelniace fillll<c_je pirbliczne (Dz. U. Nl I06, poz.679^ z 1998 r. Nr i13, poz. 715 i Nr 162. 1>oz. 1126, z,

1999 l. Nr 49. poz, .183. z 2000 r. Nr 26. poz. 306. oraz z,2002 r,. l.Nr l l3, poz. 98.1 i Nr, 2l1, poz. 1 806) oraz ustaw)l z
clnia 5 czclll,ca l998 r. o saIllorzadzie porviatori,l,ni (Dz. U. zZOal r. Nr l42. poz. 1592. orazz2002 r. Nr 23^ poz.220,
i*Nr'62. poz. 558. Nr 1l3. poz.9B4, Nr 153, poz' l271, Nr 200, poz. l688 iNr 214. poz. i806). zsodnie z art. 25c te.i

usta\\,), ośrviadczam^ ze posiadanl ivchodzace rv sl<ład nlałżeńskiej rvspólności lllajątkorvej lub stanorviace mó.j nla.jątelt
oeire!rrr1,,:

t.
Zasobv pienięzne:
- śrotiki picniezrle zgromaclzolte rv rvalucie polskiej:

- środki pieniężne zgromadzone r,i, rvalucie obce.|;

pap ie r;,, 1.1,artośc iorve :

!l.
l.

2.
J,

Dorn o powierzchni: ........:...,..... m2, o wartości: .....,.f........,..,.Ęrtuł prawny: ......:...,......

Mięszkanie o powierzchni, .§},,Ł m2, o wańości, ....Ć.§.ł..h§.,... tytuł prawny: .fi..!,],.§*..d.C_ !.ę§,ł.*,§.tł.3.{.l{....
Gospodarstwo ro'lnę:
lodza.i gospoclarstlva: polvierzchnia:

o ri,at,tości:

Z tego tl.tLllu osiągnąłem(ęłanl) lv rol<u ubiegł_vnl przychód iclochód rv rv5,,sokości: ...,............,..
4. Innę nieruchomości:

powierzchnia, ...,.....#. r.t§,**.
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o wartości: ,ĄX,.h,i

llI.
Posiadam udziały rv spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałórv:

Z tego tytułu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłym dochód rv rvysokości:

lv.
Posiadarn akcje rv spółkach handlolvych - należy podac liczbę iemitenta akcji: .,,,.,.,. vę dŁ§tłCę-*ł

. . . . . . . . . . , . . . . . , . . . . . . , ,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) rv roku ubiegłyn dochód rv rvysokości:

v.
Nabyłem(anl) (nabył mój małżonek. z lvyłączenienl mienia przynaleznego do jego rnajątku odrębnego) od Skarbu
Państrva, innej państrvorvej osoby pralvnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich zrviązkórv ltlb od komunalnej osob,v
prarvnej następujące nrienie, które podlegało zbyciu rv drodze przetargu - nalezy podać opis lnienia i datę nabl,cia, od

Vl.
l. Prowadzę działalność gospodarczą2 (nateży podać formę prawną iprzedmiot działalności): ...*śi.i"#.,}r".*1..,.,. .....

osobiścię

Z tego tl.tułrr osiągnąłenl(ęłam) rv roku ubiegłym przychód i dochód rv rvysokości:

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jesten przecistalvicielenl, pełnolllocllikienl takie.j dzlałalności (rrależ-;,

podać formę pra\yną i przedrniot działalności): ............,,....'.......i.........,.,,....

2.

rvspólnie z innylni osobanri
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Z tego tytułu osiągnąłenl(ęłam) rv roku ubiegłym dochód rv wysokości:

vll.
l.

- jestenl członkiem zarządu (od l<iedy):

- jesteln członkienr rady nadzorczej (od kiedy):

Z tego tytulu osiągnąłerł(ęłanl) rv roku ubiegĄ,nl dochód rv rvysokości: .............,.....

- jestenl członkiem rady nadzorczej] iod kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłanl) rv roku ubiegłym dochód rv rvysokości:

- iestell człorlkienr raci1,nadzorczei (od kiedy):

- jestem członkiem komisjirelvizyjnej (od kied;,):

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

VIll.
lnne dochody osiągane z §tułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot

::i::]::::: ij:::::: :]]l1] g,l 9.3},,,f,9,*.,Ę|ńin . e#łr#,ti.b_.,-*,

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0 000 złorych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podac
markę. model i rok produkcii):
,..-ś.Ńfui-i..;*ł;ą....l.ut*?g.Ł.ą ...1.(.k,.b.,śP!.J-.ł.łt.,..,.,.l.p*li,ł_^,g:,.up_ic.
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej l0 000 zł, w tym zaciągnięte kredyy i pozyczki oraz warunki, na jakich

zostałv udzielone (wobec kggo, w zwlązkuzjakim zdarz§niem, w jakiej rvyso_kości): 
,

.....:..:...,.,.ffie!Ąt....m.*.*&.g.trłaą.....-..,.J§..łą r....n..o.kłe,ł,..§*,rĘ..../.."{oEłQ_

porvyźsze ośrviadczęnie składam ślviadomy(a), iz na podstalvie art. 233 § l Kodeksu karnego za Podanie niePralvdY lub

zatajenie prarvdy grozi kara pozbarvienia r,volności,

.. .,. l.E. -Q!:, łźlł Cł5 r.!p.dp.9. _ry
(podpis)(mie_iscoivość, data)

] N iervłaścilł,ę skreślić,
, Ńi" a"ó"ry Jziałalności wytwórczej w lolnictwię rv zakresię produkcji roślinnej i zwierzęcej, rv forrrłie i zakresię

gospodarstwa rodzinnego.

' Ńie dorycz;, rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniorvl,ch

Strona 4 z 4


