
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

osoby *ydającej decyzje administracyjne w imieniu starosĘl

.......§ęł..oŁą...,......., dnia ......9.§,.9.ś..,.?.9.|-ą:,..
(miejscowość)

Uwaga:
1, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgod,nego z prawdą, starannego i zupelnego uypełnienia

każdej z rubryk
2, ,!?\ PoszczegÓ|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać

"nie dotvczv"-
3, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest okreśIić przynależność poszczegóInych składników

majątkowycb,

objętego malźeńsĘ wspólnością majątkową.
u i za granicą.

ierzytelności pieniężne.

,#ffi ',T;f"r#:fi 
cj e niej awne doĘcące adresu

CZĘŚC A

Ja, nizej podpisany("), .....$p__eŁ,m......ti.lł..".9"d,cletea.... .r9?-.h**
(imiona i nazwiśko oraz nazwisko rodowe)

I.
Zasoby pieniężne:

prawny: .......u;{.. .,.,.aLr'.\sl.ś:łł-lr,4...,.
tytuł prawny: ................. LJ...,....4....... ..,

n%*tr
powierzchnia: ..........,....**ś..........C{c!.Cu.ł........o wartości: ..........łłŁ_....
tyhrł prawny: ......,..............,..ti&-..........tl..,..,d*.16.C Ll,y -^- "\*{

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: .........r-łĘ.....d*e§.c..L*l....
udziały te stanowią pakiet większy niż-IO%o udzialów w spółce:.......,...... ..ł.łr.._....J.a§..;;;;._.:il-- I

()ó

ierzchnia: rue.dĄć,r.ti o waności: .tł.4...
.._..,....... tyuł pra\hy: .l,........rł,rc.........dl,.

ubiegĘm przychód i dochód w



Z tego t},tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:......,&,,.*..........9l€ 
t 

C vi"i

IV.
podać liczbę iemitenta akcji 

\.. .

spółce:,.,.................9+_Ł_..,...
dochód w wysokości:...........,

v.
NabYłem(am) (nabył mój małżoneĘ z v,yłączeniem mienia prrynależrego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Panstwą
innej Panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terYtorialnego, ich 

^nię*ów'fua 
od iom-unalnej osoby prawnej

nastęPujące mienie, które podlegało zbyciu. w drodze przetargu - nalezy podać opis mienia idatę ńycia,'oj kogo:
...................k.!c-,... ......,dł!y. sl,*l.- - 0 tr""""""""""';'

(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):...rłŁ....,.....o
- osobiście.............r+*3-.............d,cĘ.ęł+4.............,......
- wspólnie z innymi osobami..............i/-...}ł"JŚ......rie§r.Ł-L!,ł............,
Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn

vII.

\1il.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..............Jvs+Ś........
- jestem człoŃiem komisji rewiryjnej (od kiedy): ,.....,.....ł*ę.......
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,..!

ffi":;l",fr ,fl::::T: : 
M.'i _iTj];n Hh§:i

Ix.

lub zajęć,

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10.000 żotych (w. przypadku pojazdów mechanicznych na|ezry podń

(\ l

x.
Zobowięuia pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym Zaciągnięte kedlty i poryczki oraz warunki, na jakich
zostały udzielone (wobec k9so, w^ , zltięku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

: /-"§ą *.b.rr.l

1 . W społkach handlowych (nazwą siedziba spółki): .........l,ł*ś_.........d.ę.
- jestem członkiem zarądu (od kiedy):.....................r--*:ć............,.P,Ln ]

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): ...................ł.*3.....,...|
- jestem cżonkiem komisji rewiryjnej (od kiedy):
Z tego łtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,..§ł,.*-....l

2. W społdzielniach: ...............,...............,........Lr*P_.......,...,,.€(ł.§.t..c,_ł-,...........,..
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .........,...,....

_ jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .....ł..*ł-_.......,.elb.]
- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............Ja*-Ł_..,.....

Z tego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarcą: .......(ł4

- jestem cżonkiem zarządu (od kiedy): .........,,.....,...g::}9..........

iałalności zarobkowój z podaniem kwot uzyski wanych



Powyzsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż ln podstawie art.233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

rMwłałciwe 
skreSlić.

2 Nie dotyczy dzi'ałalności wytwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakesie
_ 
gospodarsŃa rodzinnego.

' Nieiot}czy, rad n adznrczych spółdzielrri mieszkaliowych,


