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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk
2. JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

"nie dotYczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależność poszczególnych składników

majątkołych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego rnaŁeńsĘ wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierątelności pieniężne.
6. W częŚci A oświadczenia, zawańe są informacje jawne, w części B zaŚ informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zaPomaniu się z Przepisami usiawy z dnia 2l sierpnia i 997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publicme (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z i 998 r. Nr 1I3, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, Ż 1999 r. Ń 49,
P_oz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. M 113, poz.984 i Nr 2i4, poz. lbOO1 oraz ustarły z dnia
5 czerwca_1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.IJ. z 200l r, Nr 142, poz. 7592 oraz Ż ZOOZ r. Nr 23, poz. żŹ0, Nr 62,
Poz, 558, M J]i.!o?,984, Nr 153, poz. I27t, Nr 200, poz. 1688 i Nr 274, poz. 1806), zgodnie z art'.25c tej usta\łY
oŚwiadczam-Zrlosiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątko*"j lub .tuoo*iąJe mój majątek odręóny:

oraz nazwisko rodowe)

DoiqCer

I.

II.

]. D9m o powierzchni:N.lll;. Ę]Xtii,1 o waności: .N§.*Ę!.Ytrr tytuł prawny: .....l\l.!.|_t-
2. Mieszkarrie o powierzchni: ..*........... m2, o waności: 

^a- 
: tytuł irawny: Ń.

3.

,,i!.Ę.D.c§§{o *un
tYuł prawny: ....Nrii..

Z tego t},tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym p rychód i dochód .qĘj.,
4, Ime nieruchomości:

powierzchnia: ......S:l.tF_........ .........o wartości: ...N.iĘ.....
ryuł prawny: ...........Nl.E_....

I.
D9l.Y§.ę_ęPosiadam udziĄ w spółkach handlowych _ nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: .....\J.N§....

udziały te stanowią pakiet większy n l,ż 10% l:dzińów w spółce:..........,.......NlĘ . .....L.t\Y.ęĘ{



Z tego tvtułu osiągnąłem(ęłam) \,v roku ubiegłym dochód r,v r,łlsokoS"i,. .. illi.i.. ..Lf:i',,i,i
lv.

podać liczbę i emitettta ak.ii, .,..-|::],|-. (... .

spółce: .,...,........... t\.Lli.......-!. 1 :.:..
doc hód w wy sokości :,.,.......... \.l ]. ]:-...

Y.
MbYłem(am) (nabył mój małżoneĘ z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwą
irrrrej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich zwiałków lub od komunalnej osoby prawnej
nastęPujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - na|eĘ podń opis mienia i datę nabycią od kogo:

VI.
1, kowadzę dzidalność gospodarczą2 (

prawną i przedmiot

- jestem cżoŃiem rady nadzorcze| (od kiedy): ,.....}t.itr......-t4.i.
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............i:.Ś;.......

Z tego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
3; W @_acjąs!g9w.ad?ą9ych działalność gospodąrg4ą;..,.....

- 

ążu 1od kiedy): ....l...-....-.....,,\\!E_,
- jestem cżoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): ...........
-jestem cżonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...............N
Z tego tyh]fu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....

vIu.
lrure dochody osiągane z tyrulu zatn
z kżdego rytufu :......bO.t[.ł.OiU.......

D§u{ÓD''iłfi,ł- EBOD{JĘ

l,t

kwot uzyskiwanych

3+
Składniki mienia ruchomego o wanoś,,cd powyżej,i0.000 zł ów mechanicztych należY PodaĆ
markę, model i rok produkcji): ...........,..N..lr§-ń!Y..........,.!}.

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżj 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kłedrty i pożłczkr oraz warunki, na jfich
zostały udzielgnq (wobec _. l;ęo, , w związkn z jakim zdarzeńeĄ w jakiej wysokości):
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Powyższe oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § l Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub
zŃajer,ie ptawdy grozi kara pozbawienia wolności

LL,
ll l . l ! L

t-..L9.Qg.,.1/pĘ*s_
(podpiO

' Niewłaściwe slfiślić.
Ż Nie dotYczY dziaŁalnoŚci wltwórczej w rolrrictwie w zakesie produkcji roślinrrej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa roclzinnego.

_- _ ŁNie.dotycry^red nadzorcrych spółdzielni mieszkaniowych.


