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Uwaga:

1. O"so.ba s|tĘdaiąca PŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wylpelnie_
nia każdej z rubryk.

2. JeŻeli Poszczególne rubrYki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać .,nie doł-cN".
3, Osoba sktadająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników ma-

iątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnegoi maiątku objęiego mańerłŚtą *=p"lr"s"ią ir.-
iątkową.

4. Oświadczenie maiątkowe dotyczy maiątku w kraiu i za granicą.
5. oświadczen ie majątkowe obei m uje również wierzytelnoścl' pieniężne.
6. W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacie jawne, w części B zaś informacje nieiawne doĘczące ad_resu zamieszkania skiadaiącego oświadczenie oraz mieisca polożenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia. st"n"wi"'k" iuJt;k;H""""""
Po zaPoznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalności go-sPodarczej Przez osoby pelniące funkcje publiczne {Dz. U. Nr 1o6, poi. o79, z 199b r. Nr 1,13, poł irs iłrlr roz,
Poz-1126, z 1999 r- Nr 49. Poz. 483, z 2000 r. Nr 26. poz. 3O6 orazz2OÓ2 r. Nr 113, poz. 984 i Nr ził. po.. iaooi or".ustawy z dnia 5 czerwca '|998 r. o samorządzie powiatowym {Dz. !J. z 2001 r. Nr i42, poz. 1592 orazzłooŁ r.Nr 23,
Poz- 22a, Nr 62, Poz- 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,.Nr_200, poz. 1688 i Nr ztł, p"i. isoo), zgodnie
z art.25c tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w sklad matżeńskiej wspólności i"łątlońóilub sta_nowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

= ::::::::::::::::::::::::ż flł lryć:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:



ll.

4. lnne nieruchomości:

.tytułpiawnv,,....W.t..a*i#*ax....................................'...
ZłegoĄrtutu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegtym przychodi dobhód w v,yysokości: .................

powierzc.hnia:

§Ąul prawny:

:::* ::::::: : ::: i:::[:P;fr:h 
- na

t.......i.........,., ... T.?*1 .

eży podać liczbę iemitenta udziatów:

udziały te stanowią pakiet większy niż fi% udżatów w spólce:

Z tego tytulu osiągnątem(ętam} w roku ubiegiym dochód w wysokości: ............,....

tV.

Posiadam akcje w spótkach - należy podać licńę i emitenta akcji:

Z tego tytutu osiągnąlem(ętam) w roku ubieglym dochód w wysokości: .................

v.

|:Łf::lY.l tr_".bYt::':j malżoneĘ z wytączeniem mienia przynależnego doiego maiątku odrębnego} od Skar-
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Prgwadzę działalność gospodarcz42 lnależy podać formę prawną i przrjdlniot działalności): ......,......,...

. R:m.ol fu,.ę.,.,...!ńIhł., . ...:..... Ą/. %pt... h m. o*l q,!4.ł*'

-;;;;;,;; .. ł,*,r*iffi;_. __,_T"_,__ __,

2. 7srządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem

(naleźy podać forrnę prawną i przedmiot dziatalnoścłl, .-...--{fu..{.....d#łIk1.:....
takiej dziatalności

- osobiście

Z tego §rtutu osiągnąłern(ęiam} w roku ubiegtym dochód w wysokości:..................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):

Z tego §Ąutu osiągnąlem{ęiam} rnl roku ubiegĘm dochód w wysokości, ....3.fi...92}.,Ż§.
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- iestem cztońkiem zarządu'(odkiedy): ;:.

- jestem cdonkiem rady iiadzorczej3 {od kiedy):

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego §Ąulu.osiągnąłem(ęłam} w roku ubieglym dochód w wysokości: .................

Cóe,-i



3. Wfundacjach prowadzących dzialalność gospodarqzą:

.,,...........Ani< ą.o_qwl. . .....,......

- jestem czlonlciem zarządu (od kiedy):

- jestern cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy}:

- jestem cztonkiem komisji rewityjnej (od kiedy);

Ztego Ąltutu osiągnątem(ętam) w roku ubieglym dochód w wysokości: ...--..-...-.

lnne dońody osiągane z fiuiu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego §rtulu:

Jh.O,§ś-....qł,!.k
Nył:-...r..ąt
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Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 O0.0 złotych (w przypadku pojazdów rnechanicznych należy

:.:..§ffi:::=:::::.#::$-:::::::::::::::.:.::.:::::----:.:..:::".:.::...."::.."...:.:.""::.:.:......:..:.::..

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości pov,vyżej 10 O00 zlotych. w tym zaciągnięte kredyty i połczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w iakiej wysokości}:

ąo.ń



czĘŚĆ B

Upr . bo.o|ł, ąo,tJo,

Porrąrższe oświadczenie składam'świadomy(a}, iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.
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(mieiscowość, data)

1 Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotycry działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnei i zwienęcei. w formie i zakresie gospodar,

stwa rodzinnego.
3 Nie dotycą, rad nadzorcrych spótdzielni mieszkaniowych.


