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oŚwIADczENIE MAJĄTKoWE

.€f§z o§oby wydającej decyzje administracyjne w imi€niu

?..gt.d* , dnia 2e 0E. 20/8 r.
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdŁ starannego i zupełnego rvypełnienia

każdej z rubryk
2. JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać

!'nie doWczv'l.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynateżność poszczególnych skladników

majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maŁeńsĘ wspólńością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkołlym doĘcry majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowyrn obejmuje również wierz}telności pieniężne.
6. W częŚci A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycząc€ adresu

zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ją niżej podpisany(a),

urodzony(a) .,ff...|2,..,.|!§ł.,r.,.w ...,....,.,.,....Z.-ę!!.?."-,q...,..

J-hpl-ty.,p.,...,h,.ę.g./p.ye...ł..ł.ę.lp,łn.,..r...&_e.teł.ll./ł.....(e,/en|.a,....,6.oł,pd.gl.fu.... ../!|lh.*..ń....,.,...,,.,.,....,,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z a|ia Zl sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr l13, poz. 715 i Nr 162, poz, 1126, z 1999 r. Nr 49,
Poz, 483, z Ż000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z ż002 r, Nr il3, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200l r. Nr 142, poz. 1592 ońz z 2002 r. Nr 23, poz. 2żO,Nr 62,
Poz. 558, Nr 113, poz, 984, Nr 153, poz. lż71, Nr 200, poz. 1ó88 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art,25c tej ustawy
oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w sHad małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L

l /2on2 L /60,9.t
1. Dom o powierz c\ni: Z'..lJ.Ą€',, m2, o wartości: Ź ?/ryarłpra*nyr..4ł/ł.ł.e/.2p.r.:r'..-ałźz.Ł-ńb
2. Mieszkanie o powierzchni: a&::d.fua7Ęa,wartośct:,.k:d.fuSł.:.... tytuł prańy .....łle.,.,.ńfi.ry

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłsir)-w róku ubiegłym prŹychód i dochód w wys okości: ......ile...ł..D&-0.3..........

ł0 lw. z/

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta u działów,, .,.....,.,?,/.ę . .d?,?kY.



udziały te stalowiąpakiet większy n iż 10%o lldziałów w spółce:...........,....?!,P.,./.łb-:a.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:......,.r?rć. .,..ł,.ę&.?,..,.,..........-....

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należry podać liczĘ i emitenta akcji: ....

akcje te stanowiąpakiet większy niż l0% akcji w spółce: ..,......................
Z tego t}tułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:..................

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżoneĘ z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Pństwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz@u terytorialnego, ich zwią.zków lub od komunalnej osoby prawnej

:::::::]::::::::]:1]]]]il1@ .::.:.:'.:..:...*;E.:.ł.trEil.-należy 
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vL

:_..

Z tego tytułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...,...4/.ł.,.ło-fułU,..,.,,.
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot .. ...,...,.,.....łe... &. *@....,.......,..,.,.,.

*b,.ęy-

,tL,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód i wyso ości: .,.....,.,n..dl.&ry,.....,..,..,

vII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...'6fułłe....!d!-&l:ł.*- . fę,.,t".., p /Óaą;2

- jestem cżoŃiem rady nadzorczĄ (od kiedy): .....

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

Z tego tytułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w uryso i.i.-ł....,*...............

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .,..,..,......
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,...........

e9," ,

z podaniem kwot uzyski wanych
vL
Inne dochody osi€ane z bćułu
z kazdego tyrułu:..

D('-"
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać

::::::i1::::]]l@],,,,,,,,ń;ż:.,:lżiaa .-lJjż;l.
x.
Zobowięania pieniężne o wańości powyzej 10.000 złotych, w tym zaci€nięte kedyty i poĘczki oraz warunki, na jakich

,:-l, _1,,,l,__ ,,l:_l__,,:i:i, .:,,r.})ffĘ::_: 1*T: 
*ri}, ] l*], 

-]]u"u"",



Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań.233 §
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

..&.ę ę ł ...... &,--,..0. ź.,... ł lJ *
ffiejscowość, data)

TŃiewłX"i*" skeSlie.

l Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub

7ąę{.,..,#ą
/ (podpis)/

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie prodŃcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakesie
_ 
gospodarstwa rodzinnego.

J Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


