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Ijlyaga:
1. Osolra sRrdająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z

lnżdej z ruhryk
2, Jężeli poszczcgólne rubryki

"tlie dotrczv|'.

pre\+dą, §taranD€go i zupełnego wypełnienic

nie znajdują w konlfi€tnym przypadku zastosowania, należy ł,*pisać

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prąvnależność poszczególnych skłądników
majątkowyclr,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnąo i rnajątku objęt€go mżźeńsĘ wspólnością nlajątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w krłju i za granicą.
5. Ośrviadczenie o stanie majątkołym obejmuje również wieruytelnośłi pieniężne.
6. lV cręŚci A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zrś informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania slladającego oświadczelie ortz miejsca pclożenia nieruchomości.

CZĘŚC A

ja, nizej podpisanv@l,.,.........f,.tII.(..4.....,.lł,-,|,u>E-K............ ............ ......tu..*.(Z--............./ (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

a rodzon,v(a) . 2._.ł,,.l.|ł.,.. 1.3_t8t .* . ....D.ł /T..9_ X U.

ailBnsI..NQ.,,,,ffiN.t.ł,r.Ou.e....N.Y.D,a,A.Ł.Ka.Il.u_Nl.ęr,€,Y.l.,..::,,th.Hpc....ADN.Ił.!.ęTRN_ylN &
(miejsce zatrudnienią stanowisko lub f..rŃcja) J '"- U - '

Po zaPoznaniu się z Przepisami ustawy z dnia 21 sie. pnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospod uczej przez
osoby pełniące fuŃcje publiczre (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr lI3, pcz. 715 i Nr 162, poz. 11i6, Ż t qss r. Ń łg.
Poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r, Nr ll3, poz.984 i Nr 214, poz. ttOe; oraz ustaw1 z dnia
5 czeruca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz,IJ, z 200l r. Nr 14ż. poz. 1592 oraz Ż 2002 r. Nr 23, poz. żŹ0, Nr 6ż.
Poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz, 1271, i\,Ir 200, poz. 1688 i Nr ż14, poz. 1806), zgodnie z art-. ż5c tej ustav,}
oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżenskiej wspólności majątkowej iub stanowiąóe mój majątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne:
- środki pienięzre zgromadzone w walucie polskiej:..... ,.,ł-4.r-?-ę..,k:..........,.....,,..,.......
- środki pienięlne zgromadzone w walucie obcej:.....,ł/Ć ...P.ZL.RY,
- papiery wartościowe:.....,.,....Ł/Ć..-^a.Zr.{3t,..,.,.,,. na liwotę: ,,.,ł.!ł....n8.r"I.?/

IL
1. Dom o powierzchni artości:4(/E.,kł7..cł / tytuł prawny: ..,ł!E_..?,...2.7_..Y.(.?,.Y...,..,,,,,...
2. Mieszkanie o powie o,Nartości: łlE .EłęZŻś.ZX,. !r,llł prawny: ....,,.lt/€.,..ł.?-ł,'."Yl.?.{........
3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstrv 4/.l€-.,Hż..(QŃierzchń{l/Ć..XT,Y{.?/o ulności: .4ltr.,.ł,ęlrłł,.|,......,,.,.,,..
rcdzal zńudouy: lE,.."Mj,YRX,....,....... t}tuł prawny: ..,.fl,Ę_...ż_o-../:.rt?.f_.,,,.,.,......,.,
Ztegot}tułuosiłgnąłem(ęłam)wrokuubiegłymprzychódidoclródrv,,vysokoScl:,łr-(E,,.,ł-.?IżtZ.Ż.....

'l. Inne nieruchomości:
po.łierzchnia: .,..łJE.,,.^ż"ZYś?.Y......................o rvańości: ...,4./E...łR/..żG.X... . ....
t)tuł pra !yny; ..,, /.( L/L1...,. #. ft, śe. ź...............,.....,.

IIL
Posiadam udziały w spółkach handlcwych - nalezy podać liczbę i emitenta ud żialćw: ..4:.4l.:..Ł(a,a.r.R,r,
udziały ie stanowią pakiet większy niż |0%. udziatów w spółce:.,./11/E.....P2I.IR.Ł...........



Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) iv roku ubiegłyrn dochód w wl,sokości:.... /ll,!E,,..*ŻLY.RY.

Iv.
Posiadam akcje w spólkach hancilowych - lmleł podac liczbę i emitenta akcli: ..,.,łlE.......łeil.(.l,f.,.,..
akcje te sanowią pakiet rviększy niż I\Yo akcji w społce: ,,,,łlE,....2ęT!.(.?X.................,..,...........
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w rłysokości:..,.ftlE.,...,..3a..Ęl.t2,Y.,..,,,....,..

V.
l.Iabyłem(am) (nabył mój małżoneĘ z wlłączenien mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwą
inlrej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ter}torialnego, id związków lub od komunalnej osoby prarłnej
następujące mienie, które podlegało zbyciu w clrorize przetargu - naleĄ podaĆ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

1. Prorvadzę działalność gospodarczą2 (należy podać fonnę '

prawną i przedmiot dzialalności):,,..,.,ł,łE,.,,MYt?.r(...
- osobiście .......4.1E.... 2 ą Z| Q Y-

- wspólnie z irurymi csobami...,.,..Ć,/E,...,.* {rł.?,{.....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) r.v roku ubiegłyrn przychód i dochód w wy sokości: .,fr!€,,..ł.€,ł-(,?.{..

2, Zanądzam działalnościa gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działaIności
(naleĄ podać formę prawną i przedmiot ciziałalności):.,,ł?.(t-....,?-Q.T.I(,Z,.Y-.,..................,......
- osobiście........,..../żlE.,2trr..C.e,X..........................
- vlspólnie z innymi osobami ...,...l,/!E..ł-o..Zr.A?.X........,..,,........,.........,....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roŁ^u ubiegłl,rn dochód rv wysokości: ...ł]E.,.,,,}ę-rY,,(ł,|,.....

t/' .

l. W społkach handlowych (nazwą siedziba społki): ...,.,/Yl€-,,.,,...aę?.(RY...,.....,,.......,.........
- jestem członkiem zarądu (od kiedy;:...d/E..,.... ao-.t:Y.le.Y.......
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,,.,.ł.,lŚ.,.,....,*ę.7.Y.ę-|-......................
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (oct kiedy): .......tr{,ł....,P...r.Y.G.|......,,....,.,.,.,.,..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) rv roku ubiegłym dochód w wl,sokości: ,...ł,l€.,.,.,..ŻQ-(Żk.r,.,.,

2. W spółdzielniach: ....,.,......, fr /,ć...,.., ^Rę.ry.ce.X,,,.
- jestent członkiem zarządu (od kied;,1: ...ł,/€...,hłZXE.I-...,..,...........

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .,.d-le.'..*.7..Y,€3.X,.,....,......,,,,...
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .,..1(.IĘ...Rr.ł.ę3./,....,,....,.....,.....,.

Z tego tltułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód rv wysokości: ,.dlE.,..;haT.Y.rR.I............,.,.,..",.
-l. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: .,,ł-!E...,Aę7..X.ę/-......,............

- jestem cźonkiem zarądu (od kiedy):,.....,ł.l,Ę,...łęZ.X,#ż.,.,......
- jestem cżonkiem rady nadzorczej (od !:iedy): ,./..łE...,.,*--,ZC*.Y-..,.,.,,,..,.,...,.,...
- jestem członkiem komisji rewiryjnej (od kiedy): ,,.r.f.t€.,,..,.,.łer,Z.ę<.Z,,....,,..,,..,.
Z te€.o t}.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w u,ysokości: .,ł/.Ę.....,ł9.T.L.ę/,.,.......

VIII.

2E 2Ł
inne dochody osi zajęć, z p
z kazdego t}tułu:. ...RłC./_.

a- Ąt/rirRoDlEnllĄ 2E srosu rtĘu FR + C7 AĘ

Skła<iniki mienia ruchomego o wańości porvyżej i0.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należ.y podać
marke, model i rok produkcji): ...,>A,ł{,Q.,c,ć,Ó.b.....9:al*N./.,.,,,rźO-dD.a....,.Ą€.ę.QRh,.,...,.:,.. ..,......... .....
........3!P.k...P&.-@.DuKC:I!-.....ź.q29_..........

Zoborviązania pienięzne o wartości powyżej
zostały udzie]one (wobec kogo,

l0.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich
w związku z jakim zd,arzeniem, w jakiej wysokości):

................... tr/.E......ł.e.rIR; 1



PoWŻsze oŚwiadczenie składam Świadom y(a),'iż rcpodstawie art,233 § l Kodeksu kamego za podanie niepraw<ly lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

(miejscowość, data)

It ti"*łr,Sciru"-.t 
"StiC.2 Nie dotlczY działalnoŚci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji, roślinnej i zwierzęcej, w formie i zaLtesie

_ 
gospodarstwa rodzirurego.

' Nie dotycąv rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


