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Uwaga:
l. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pralvdą, starannego i zupelnego

wypelnienia każdej z nubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać ,,pĘ

dotvczv" .

3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5, Oświadczenie o stanie majątkowynn obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

7 (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuficja)
po zapoanafiu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publica:e (Dz, U, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr l 13, poz. 715 i Nr 162, poz, 1126, z
1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, oraz z 2002 r. Nr l 13, poz,984 i Nr 2l4, poz. l 806) oraz ustawy z
dnia 5 czerwca l998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z2001 r. Nr l42, poz. 1592 orazz2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz. 558, Nr l 13, poz. 9B4, Nr 153, poz. l27l, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.25c tej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
l.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .,...

środki pienię żne zgromadzone w walucie obcej: .......,tT,:.€...,...D..Ź.),i:.7,,.{.1.1.

- papiery wartościowe :,.........t)'.),:. E....,...h,O...I..Y.: . CZ,Y..

Gospodarstworolne: \|,^
rodzaj gospodarstwa: ...i.|.:...l--..,..,.ł.a.i../-.(.a-..(.,.......,powierzchnia:

,)

J.

o wartości:

4, 
lTi,liliiTl,T5*z l.ł..ł_l|.ł...,.,p.|:'.łQ..!!.łn,{,ę...../_ł.€,,:.(,...t,l.ł..*,...../.....,.,..,...

rodzaj zabudowy:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
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EII.
Posiadam udziĄ w spółkach handlowych -naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż llYo udziałów w spółce:

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

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych -naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: ............

akcje te stanowią pakiet większy niżlOYo akcji w spółce:

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

v.
Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, z wyłączeniern mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwą innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorądu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĘ podać opis mienia i datę nabycia, od
koso;

Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

Ztego tytułu osiągląłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

Zarządzarndziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (naleĄ

podać formę pramą i przedmiot działalności):

VI.
l.

)

wspólnie z innymi osobami
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

l. W spółkach handlowych (nanlla, siedziba spółki):

,.... fi ,r.: a.....,.. -ł2.?.i.. r. €?-.r.

- jestem członkiem zarądu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Ztego rytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach:

.. Ą:.i..Ę,.,,, 2,.ę,":..I. r..9_ł.,Y.

- jestem członkiem zuądu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tegoĘńułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3. W fundacjach prowadących działalność gospddarcą:

,,.. lll l.. F- ..,.a..{.:. i. !(.:.( Ż.:{.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady naózorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy);

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

VIIl.
lnne dochody osiągane z §.tufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,zpodaniemkwot
uzvskiwanvch z każdeso Mufu:
)/":Źń:Ż:Ę,D:;i.ii:i.:Ę,.ń:,..Ę........4ł......ź,e,.,Cąłe:ck,,l,ł,,tu,...,.,,..5Ś.,,.ł.,;l6r,..ł..( ,zll

)...r'..,........... .,..,..,;..i.,.,..........i...,..............-.,/..,.,..,.........-.,

tx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyZej 10 000 złotych (w pr4y,padku pojazdów mechanicznych naleĄ podać
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- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Zobowiązania pieniężme o wańości powyżej l 0 000 ń, w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz warunki, na jakich

zostały udzielone (wobec kogo, w rwiąz*u zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

" flr;Ę ! :)..: :..a.,..z...9..ł.,r.,

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iź na podstawie ań.233 § l Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub

zataj enie prawdy grozi kar a pozbawienia wolności.

C.iri,.1j.:-,9..|(.,:|.:;..!:)....,,,.!.!l:,()ą,,ła/z,
(miejscowość, data)

l Niewłaściwe slaeślić.
'Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zalaesie produkcji roślirnej i zwierącej, w formie i zalaesie

gospodarsfwa rodzlnne go.

' Nie dotyczy rad nadzorĆzych spółdzielni mieszkaniowych
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