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UWaga:

1, osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego Wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują W konkretnym pżypadku zastosowania, naleźy wpisać ..nie dotv-
czv".

osoba sktadająca ośWiadczenie obowiązana jest określić prżynależność poszczególnych składników ma!ąt-
kowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maźeńską WsPólnością ma-

iątkową.

ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

oświadczenie majątkowe obejmuje również wieżytelności pieniężne.

W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje nieiawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego ośWiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

czĘśc A

3.

4.

5.

6,

!
urodzony(a) * /{q.40.r/74(* w

(miejsce zatrUdnienia,

po zapoznaniu się z prżepisami ustawy z dnia 21 sier
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz,
poz. 1126, z 1999 r, Nr 49, poz. 483, z 2000 r, Nr 26, poz.306 olaz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samożądzie powiatowym (Dz. U. z2001 r Nr 142, poz. 1592 olazz2002 l.Nr23,
poz.220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz,984, Nr 153, poz, 1271,Nl 200, poz, 1688 iNr214, poz, 1806), zgodnie
z ań 25c tej ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej Wspólności majątkowej lub sta-
nowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięźne gromadzone W Walucie polskiej:

- środki pieniężne gromadzone W Walucie obcej:

- papiery wańościowe:
na kwotę:
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rodzaj zabudowy: l l
tytuł prawny: urnłufosnr,|r' nłił"Y'P-
Z tego tytułu osiągnąłem(ę4am) w roku ubiegłym pźychód i dochód w wysok oścl: g/. ,/ła,' Z / '

4. lnne nieruchomości:
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Posiadam udziały w spółkach handlowych - należypodaó |iczbę iemitenta udziałóW: aru Ą "'7

Udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałó

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym d

lV,

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ^S /af '7

1, Prowadzę działatność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przeimiot działalności):

osobiście 4ź ł Ź*r
wspólnie z innymi osobami l /

Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pżychód i dochód W Wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą |ub jestem pźedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście

wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pżychód i dochód w wysokości:

Vll,

1, W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zalządu (od kiedy):

- jestem członkiem rany nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym pźychó

powierzchnia:

o Wartości:

tytuł prawny:

akcje te stanowią pakiet Większy niź 10% akcji W spółce:

Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

V.

Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, z
bu Państwa, innej państwowej osoby
munalnej osoby prawnej następujące
mienia idatę nabycia, od kogo:

Vl.

Wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związków lub od ko-

mienie, które podlegało zbyciu W drodze przetargu - na|eży podać opis.,łr.V *ł-7
l/

2. W spółdzielniach:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:
r,J ,żr



3 W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

- jestem członkiemzażądu (od kiedy):

- jestem członkiem 'ady nadzorczą (od kiedy):

- jestem członkiem komisjl rewizyjnej (od kiedy):
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Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym dochód W wysokości:

Vlll.

lnnedochodyosią9aneztytułuzatrudnienialub..inłeot
uzyskiwanych z kaźdego tytułu: ł//2,o2/, ł6 z/ .

lx,

Składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 000 złotych (W przypadku pojazdÓW mechanicznych naleŻy
podaĆmarkę, ^"o"""T;"::W'ł y' Ą/ -/*urrą źM-ł-
x.

zobowiązania pienięźne o Wańości powyżej 10 00o złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz Warunki,

na Jakich zostały udzielone (Wobec kogo, W związku z jakim

-,Q ń

.oL

W ]akiej wysokości):



Powyższe ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kaa pozbawienia wolności,

fuĄJ Z/.4 łazj
(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności Wytwórczej W rolnictwie W zakresb produkcji roślinnej i zwiezęcej, W formie i zakresie gospodar-
stwa rodzinnego.

" Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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