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$S\Ą/iA,DCZE,r.{}_E F,4A'trĄ:ili{"o\Ąi E PoDPis,#'t
cztotrI<a zat,ząttrtl porviatu, seX<retarza pclrvlirtu, sltarbni|<rr powiłtu, kierorvnika.jełjnosii<.i

ot,gallizacy.inej porł,iatli, osoby zarząt|zającc.i i członl<a orgatlu zarzątlzającego porviatorvą osobir
prźrlyną oraz osolry t,5,ctające.i clec_vz-ic irrllninistracy.!rre łr, imieniu starostyl

....,.Łtr.ź.|.?.ł.l. ;..ł.:ł uą,l,, l n . i..'ł.. i .:,l:ł.:, l.ł...!. i,,.,
Ljlt,agił:
t. Osoba sIiłaclająca ośrviadczenie oborviązanł jest clo zgodnego z prarvtlz1, starannego i zupelncg,o

rlvpełnieltia kazdej z rubryl<.
2. ,icźcli poszczególne rulrl,ylłi ltic zllłr.jcltrją rv lionliretnynl nrzypadl<tl zastosorvatlia, n:rleźy rłpisać,,nic

clotyczy".
3. Osoha slilactrrrjącn ośrviaclczenie obowiązana.jest określić pl,zlln,lu2n,r" poszczególnyclr slłładnilłótv

rria.iiltiiorł,r,ch, clochoclólv izobolviązaIi clo niaiąttitt odrębncgo i ma.iątku ob.iętego lvspólności:1 nla,iątl<olvą.
l,. Ośryiadc;łenic o stanie nlajiltliorł,yrn dotyczy rnająiI<rł rv lii,aju iza granicą.
5. Ośrviaclczenie o staltie rna,iątl<olvynr obejmirje rriii,nieź rvierzl,telności pieniężnc.
(l. W cześci A ośiyiatlczcnia zilrvrrl,te są infol,macjc j:tlvne, lv części B zaś irlfbrmacjc nicjatvne Cotyczzice ltcl rcsrl

zarrlieszltattizi slrladajilcego ośrviac!czenie oraz nliejsce 1lołożenia nierucholłiości.

rrj
..,1,i..i.|.ł2.1.i..:ł.ł.,,.!.'.::!.ł.t.v.,.tg!,.:.t.....;):...ł.k.ł.ź.*..L*).,ly_.l.ś......,.....,

....,i,.irl-łr.+-,-,..i.,..{:ł.1ll,u,ln.\.k-,.i:l,i.....:.j:r.:'ł.ł.',:..ł.ł,.:l:,.i (nriejsce zatrudnienia, star{owisko lub firnkcja)
pcl za1loztlaniLr się z przepisatlliustawy zdnia2l sier1lllia 1997 r. cl clgt,alriczeniu pi'orł,aclzeIriadzia,jalntlsci gospoclarczej
pl,zez osobv pelniące filnl<c.je pLrbliczne (Dz. U. Nr l0ó, 1loz. 57(), z 1L)()8 r. Nr ll3, poz, 7l5 i Nr 162. poz. l126. z
]99_9 r. lr]r 49. poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 30ó, oraz z2002 r. Nr i ] 3,1loz.984 i Nr 214, poz. i806) oraz ustawy z
.l,.;^i^-^,_.,,^,, IOOQ,. ^".,_^,--.,.]ziorrnlrliątlrrrl,,,n/I)z llz?ńl-]1 r ir'rlĄ) nał liQ?nrazz)Ofi) r \lr71 nnł 1)Cl
lllll.l-)L.!ivrLJl//oI.VJ(llllvl.+\'.l!Pvv\ląlvl\J'''l\'!L.V.

Nr 62, poz. 5_58. Nr IlJ, poz,984, Nr l53, poz. I27l, Nr 200,poz. i688 ij.lr 2l4,poz. l806), zgocinie z art,25c te.j

tlstarv;,ośrviadczatn, ze posiadarrr lł,chodzace w sl<,lad nlałzeńskie.i wspólności nla.iątkowej lLlb stanoq/iące rnó_j majątek

odt'ębn_r,:

!.

Zasobl,picrlicznc: ,r' -. .

- śl oc]l<i 1liclliezrle zgrotrladzotre w rvaltlcie polsl<iej: .(.!.1.1.1,,,.,I:[.....:..i...

śr,odl<i pieniezle zgronladzone ił, walucie obcej:

}|

tl. l..1 ł/ _ .1 \ ._, _ _, ._ ..nr, ']' ,. ' T
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j . G ospodalstr,i,o ro Ine: ,, l
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Z tego ti,tulu osiągnąlenr(ęlarn) tv rol<Lr ubieglynl prz;16il$d idochód tł,rvvsol<ości'
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Ili.
Posiacialtl tlclziały rv spółl<ach handlorvych - na.leży poclac liczbę i etlritenta udz,iałów: ."yrr,L'..Ł uŁńrłh..V.

tlclziały te s[arlo,,vią pai<iet rvięl<szy lliż l0%o urlziałow w spiiłce:

PosiacianlaI<c_jervspóil<achhancllolv),ch - należypoclaćliczbęielnitentaakc.ii: .......,..1}::..,rir.|tq,+-ł;L.....,.,.......,..

alicje te stanorł,ią pakiet więl<sz y, lliż 10oń al<c.ji rł, silółce:

Z tego tvtułu osiągnąłern(ęłanl) w ro|<u Lrbiegłyll dochód w wysokości: ...........

Nuirył"nl1nnl) (nabył nlój nlałzonel<, z wylączeHienr niienia przynależnego do.jego nta.jątl<tr odręlrrlego) od Si<arbLr

I)aństrł,a, iilnej państwowej osoby prarvnej,.jednostel< satnorzadu terytoi"ialnego. ich ziviazl<ów ILrb od l<onlLlnalne.i osoby
prarł,ne.j następLrjące nlietrie, które podlega,lo zbycir,r rł, dt,odze przetargLl - należv podać opis rrlienia i clartę llabl,cia. od

, .J'

Prolvadzę działalność gospodarczą2 (nalezy podać formę pra\,vną i przedmiot dzialalności):
VI.
l.

osobiście

rł spólllie z illni,111j osobaIlli

?.. Zarządzarndziałalnością gospoclarczą Iub_jestem przeclstarvicieleln, pcll:oInocllii<ielll taJ<ie.j clziałalności (nalez1,,

Z tego tvtLIłLI osiaglląłeln(ełarn) w rol<u Lrbieglyln przychód i dochón lł,rł,ysc]<ości:

llt1-orla 2 z.J.
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2.

.j este rll czl o ll l< i eIll 7,ar7.adu (ocl l.: i edy) :

.

Z tego tytLrłLr osiągnąłenl(ęłanl) lv rol<LI ubiegł,vln clochócl iv wysokości : .............!YYkt, ...CĘ€.t.+.ł:łir.

W fLlrlclacjacl] plowaclzących dzialalność gospoclarczą: .....,........... {rWŹ u.L.ńV ,:7

Z tego t;,tLllLi osiągnąłenl(ęłanl) rv rol<Lr Lrbiegłyil dochótj w w;l5g]i65.1 : ....,.,..........!.|1łź..&W.'l.L7:ż-k7:.

\/I l l.
Irlne dochocly clsiągane z tytuJtl z-atrirdnienia ILIb inne.| dzialalności
ttz5,sl< itł,anvch z liazdego tytLrłLr:

L.}:.v1*.*.ę:*.ilt..ł'T.,*...:uę,..*Ełźułin,kł,:...f:y.k.L-:/.,..W

lX.
Sklaclllil<i nrienia t,Licholllego o r,qartości povi,yze.j

lllaI,kc,. lrlocicl i I,ol< procltrl<c.j i): /Ęł.t

l0 000 zIotvch (w przypadI<Lr pojazdów lrteclratriczll1,ch należy podac

f-- Łi,\?|UL)ut
;r """ " """ ""
i

,Strrlna 3 z -1



}.{.

ZObOrł'iązania pienięzne o rvartości porvl,ze.j 10 000 zł, tv tynl zaciągnięte l<reclyt;, i 1lozl,czl<i oraz u,at,Lllll<i, rla.jaI<ich
zosfal_1, Llclzielone (lł,obec kogo, w związ.l<tl z.jaI<inr zdarzenient, rv.jakiej wysoltości):

k:yY. aźt,\nv

I)otł,yzsze ośvviadczenie sliładarrr śrł,iadonrv(a), iż na podstawie ai1.2j3 § l l(odel<suI l<arnego za pocianie lliepratvcl1, ILrb

zata.ieiiie prawd1, grozi kara pozbawienia wo]ności.

.d.zą:,Łł_ęk:ł,.r....?.'.-./...:.Q,.!t.:..W7
(nl ie.j scorvość, data) (podp is)

I 
N ic,vt,laścilł,e sl<reś I ić.

'Nie c]otyczy clziałalności rvvtrvórczei w rolnictrvie rł,zakresie prodLll<c.iiloślinnej i ztvierzęce_j. rv fbrtllie i zal<resie

_ gos1loclarstrł,a rodzinnego.
' Nie dot;,,czy rad nadzorcz),ch spółdzielrli rnieszltaniorł,,vch

Sit1,orta J z.i


