
. OŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE
osoby wydającej decyzje administr".yin" * i-i"niu starostyl

. %^^e,,....... ..,, d nia .. !.8.'7t..?f, .b.,.
(miejscowość)

Uwaga:

' Pr'r"jł ;lli}ila oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego łypelnienia

] ÓllCr:ególne 
rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastoso}yania, nalet{ wpisać

' ffiii;#:;:'ca 
oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

objętego małżeńsĘ wspólnością majątkową.
raju i za granicą.
erz}telności pieniężne.

części B zaś informacje niejawne dotycące adresu
oźenia nieruchomości-

isko rodowe)

I.
Zasoby pieniężne:

lII.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: .,..,,,łVLŁ-.,,,D,P.T:1 .l14...,....

urodzony(a), LA.. 1l'.ł1,1,t . * .. .i!&,y.?l+
3ńgffo$\^CI ałrr:ńp_.._ i 5_r#Ę - PoJ,'Y.Y;ly§i,..,,.Ii.:--!,lJ.YYś.-rr-f,-_......tl,...ł._\-+a4fl,ś1*...,,..: 

..,.Y..?,ł.,:,qswl*F,/
(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja) t

l. . łlqe Elj{*.lrłańości: ,N.iĘ...w>,sy.ul:l t}tuł prawny: . .N:E' _D,Qr}t.ą::(..,...tr, ,clm;: N.{Ę,DP.J!rffń ń";;i,'.,;;ć.,,P.|.ęnpią,.,r,;i;.";;;lMl;-ó LłIh n:|rodzaj Ą].,.q..ł?§rrodzai 
";' ';--^''':]Ztego t}tuł prawny:

4. Innón m PrzYchód i ąT,\.n.4..,,

|,iil''o','."|ł1'.. ,..,,,. Yrlęł..'HX.lł...,......,.....,.....:*:1_":," fu.ł§,..DeTy.rł.:1.,..



udziały te stanowią pakiet większy niż 1O%oudziŃów w spOłce:.,....Ąl.Ę..-Q?.T,l.n:t...
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:..N,!d,,9,aihl,a._l,

Posiadam akcje w spólkach handlowych - naleĄ podać liczbę iemitenta akcii: ......lj,.{F-..??l1.łf,1..,
2kcie te stenorłiq nakiet rviekęzv ńiż | io/^ ^ufii.^, "^łl"". l,'.a ooiln tĄ'|akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w Śpółce: ,.,,,,!!,:,E,,,,Qe1!..ęl:t.................................
Z tego t}tułu osiągąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc t....Ń.,Ł...T)a.k.Ll:l.............,.,.,.

- wspólnie z innymi osobami......,.}i.rk...§-O.jr).!M...........................,....,....
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoSci: .....ll.€...§PlYtlt._"{,

vII.

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu teryĄorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze plzetalgu - nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę

prarłną iprz : .......N.tĘ..9ęfi.(.1Y.......... , .

- osobiście !t:X......................
- rłspólnie z ..tł:Ę...,§7.ł.(r{ t l, _
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ,...\J.l_Ć_...3{tlnY,..,

2, lubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiei działalności

l]illi,]]li]l]] :u:.,r*]l{ , :,,,

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spólki,): ....1,1.g....},g.t".,.Ltl..........,. . .

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):.................,..,..,.....Ń]ę .,..D().fi.ł1}.:1............,

3. W fundacjach ziałalnośc gospodąrczą: ,,.,.|1.,Ę....D".Ik.tĄ:l.......................
- jestem człoŃ kiedy): ....,..........N..!E.,.Dźil-ł.Ll9.
- jestem członk czej (od kiedy,1: ...,|ilE...§a.:|Y.rl:i...,.,........ ...,...,....
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy.;: .. ri.lŁ....D§f.:l. {aL:/,

Ztego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyń dochód w wysokości: .,Ń,Lę.,Dpth,t.t.Yt,..., ,.. .. .

VIII.
Inne dochody osiągane z Mułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
zkażdego trtułu:.}p.LłdD.,.,,z.JaT,ukp.,,,..?^1RtlDMęNłH-.....h.,5Jł.R"o:T|o.ę....?2I0fti.o}.łyl..,.u..:|hłł.o.!ł,,

Ix.
Składniki mienia ruchomego o waności powyżej
markę. model i rok produkcji;: ......'!'|.l9...§Pfi .q.lY.

- \o. ooz,8rł
10,000 złotych (w przrypadku pojazdów mechanicznych nalery podać

..,..|!.\i..D,9:I9łX{

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej l0,000 złotych, w tym zaciągnięte kred}ty i pożyczki oraz warunki, na jakich
zostały udzielone (wobec kogo, w z,lviązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbavłienia wolności

3}rŃk l[ m,_?0l}
(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślić.

' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakesie
gospodarstwa rodzinnego.

] Nie dotyczy rad n adzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


