
OŚWIADCZEMEMAJĄTKoWE

...§sn.-o,.K.......... .....,, doiu2,B.,PA.,?9.]..!,.....,.
(miejscowość)

Uwaga:
1. oJŃa skłartająca oświadczenie obowiązana jest do zEodrlego z prawdą, starannego i zupełnego vrypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku za§tosowania, naleźy wpisać

"nie dotvczy".
3. osoba sńadającł oświadczenie obowiązłna jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych,
dochorlów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeń§ką wspólnością majątkową.

4. Oświałtczenie o stani€ mejątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A ośwladczenia zawańe są informłcje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania sk|adającego oświadczenie oraz miejsca położ€nie nieruchomości.

cZĘŚĆ A

Ja. niżej podpisany h\, ..Ą*.y.9.h...,.....§. jl**.l§:tł*.....
1 (i^io* i nazwisko

OJ lrr
oraz nazwisko rodowe)

t'. no,,, o po*i"o"h,i, ..,3.t?_.,....., mż, o wartości: .*.t?.o.o,.Q.,,:.. tyfuł prawny: .....ł.J.?..,..pŁi§,.ł.§,ł.9.1.c,l..,,.....

urodzony(a) .(.b.,q|.,.t.9._t?-.ł ,..,* ......C-,Q..,9....L.O-,, ...,,,.,,.,,,..,.

......n.h.ą)?.lĘ.lp-ł?.:l......,.o.9n........lź..dr-.,T,]..P-).,,... ,.....§*.*p.!*.u....=,,.§_._l.Łf,.?...§P.Ł.,........,........,....,.,

(miejsce zatnrtlnienia, stanowisko lub fiurkcja)

po zapozraniu się z przęisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r- o ograniczeniu prowadzenia działahoŚci gospodarczej przez

osouy pehriąoe nlnki.; e publicme (Dz. U. Nr 106, poz, 679, z i998 r. Nr !13, poz. 715 iNr 162, poz. 1126, z 1999 t, Nt 49,

poz, 483, z2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr l l3, poz.984 i Nr 214,poz.1806) oraz ustawy z dnia
'5 

"ro*"u 
1998 r. o sarnórądzie powiatowlłn (Dz.lJ. z 2001 r. Nr 142, poz, L59ż oraz z 2002 r. Nr 23, Poz, 220, Nr

62, poz. 558, Nr l13, poz. 984, Nr 153, poz. !27l, Nr 200, poz. 1688 i Nr 2l4, poz. 1806), zgodnie z alt, 25c tej ustawy

oświarlczam, źe posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębnY:

I.

zgromadzone w walucie polskiej:......}_. k. !9.,.:.....*ł.--..
zgromadzone w walucle LUcei:..!Y.!f,,....9_2..:}..V].].....,......,

Ńe:......Ut.f--....99.TY.ą,:.......,.........................,........, na krł,otę: .ł!.Ę-...§9.T).Q.r.1.,..

II.

2. Mieszkanie o powierzcbni; ł!i.MTig?.l m2, o wartości: M{.qp]i.łł:t..,.,... tytuł prawny;Ni{.. .Dp:lś9.1;1..,

3, Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: łtf:.9.ł)lł) powierzclmia: .ł.i{, ł9f§9lj. o wartości: .ł,J.i,Ę......DerY'gt.?....

rodzaj Żabudowy: .łĘ.,P9.f:.§./.l-J..............,.. Ętuł prawny: ...łt5....,....-o',,ii!..9),...,,,.r,......_

m.
posiadam udziały w spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałów: ..ł.F_,.,.P]].l.!.it,!,,..............



udziĄ te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spałce:,lYi.{.,.,...9.?.rl.V;.1.,..
Z tego qńJłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł5łrr dochód w wysokości;,.Ąl.{.....,a.cT:.{u.tit,

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - na\eĘ podaćlicńę i emitenta akcji: .,^.(f,.......-Ó-?r:..ąJ
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ..,..........}1.1.{-.,....o§.T).9?.!...............,,........
Z tĆgo Ębllu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:........... ł.1.5..... §.?.T:'.. §4.t,,.,.....

v.
Nabyłem(am) (nabył mój maŁoneĘ z wyłączeńem mienia prąmaleźnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej pństwowej osoby prarłłlej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komrrnalnej osoby
prawnej następujące mienie, kóre podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od

YI.
1. Prowadzę działalrrość gospodarcząz (należry podać forrnę

prawną i przedmiot <lziałalności): ..C.!.fl ..,..,,O.a.ii5.lo"9.

- osobiście .........!-!.9l.,......a:.r-t.9Ł.Y.,..............,.
- wspólnie z innymi osobami.......N.1.9......,p]:,!-)..ł2_Y.,,....,...,.,..,....
Z tego tytrrfu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegĘm ptzychód i dochód w wysokości: ...Y.1:.,...-D.9-:.1P..\..,.

2. Zanądzam dzińalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem taki ej działalności
(naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności):..... .ń]..t f-,.......9.9.]:.]. 9!il.,..,,......,...,.,,,.
- osobiścię.........ł\.ł.tfi....,....8g::.1.9?,:1.,,,.....,,,..-.,...,.......
- wspólnie z innymi osobami........śJ_.t.§;.,...,.4,ei,)..%.1...,.
Z tąo Ę4ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,,.źx,!:,.,......Do-S.].(ł_1......

vII.
1, W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): 

".ł.Q,.4_o-**ł.a.§.1..§,.tt..,.Pź|śld:.,..T 
l. LO?odL lW \ L

- jestem cźonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .,...a!.!{-..,..a?ihl,-Ł-)....,....,..,..,,..,.,.........
Żtego tytufu osiągnąłemlęłarn; w iot<u ubiegtyn dochód w wysokości: .,.?-,2.\.k.,?.,.k.r,,...P-Lr.......

- jestem członkiem zarądu (odkiedy): .,........ł.l:.......Qę.9.:,.r35....,,,,...........
- jestem członkiem tady lalzorczĄ3 (od kiedy): ......^...;|....P9Ja,-r.M,:t..,,..,,........,,.....
-jesiem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....d.!ł,,,..,.§-?i:l.Łu-].,,......................

Z tego Ęfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ..ł.J.5-...,.0.9.T].@.'l
3. W fundacjach prowarlzącycb działalność gospodarczą: .....N,.!§.,.....2Łi1.*1-...........,.............

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy); ,.............,..§.rr-........Q-".il':,./ł.'l.,.......,.............
- jestem członkiem rady lńzorczej (od kiedy): ......ł.rf .......,ł.i.fI!4_q.,....................,.
-jestem członkiem komisji rewiąjnej (od kiedy): ..............rc..,--.,.,..D-p.,l:.9p-].,..,......,.....

Z tego Ęłułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......Ę.t 5-.......§el;-9.9ł}.......,..

vnl.
Inne dochody osiągane z §.tlńr zatrudnienia lub irmej rlziałalności i lub zaieć

!§-,}.i];
zajęć. z podaniem kwot uzy5kiwanycb
ti1;.lŻP,i-nu ł o 11 ł_i'5t ą", '

^.J o .} a_; Ąa Ł"'",,T""""",""",' T'^ą^u:_'( F^.(9| -1lrtć3J,6) t"oo( (L,^J, z T,|iJbo' a,di,{ z ę 
^1 ęvoą Ł,t /l,,-sl ćĄo.n-

D{. (ią ł \JJ -2'.cc, rr^ ' n4v io,,!,. 
^cĄlv+ 

oJ,* 1 |rf , oL bI . coLe lblśr'3o+I(?r\ Lo
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10,000 złotych (w pr4,padku pojazdów mechanicaych należy podaĆ
markę, model i rok produłcji): ,.-).Qlp.r*,.......d.a.k.+.lk....v.€Ł!,.9..,:....r,ę.Y....y-.wl.łY.Ą,l..,..LaaH.,.ll.,,.,,,.,...,

x.
Zobowiązania pieniężne o waTtości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte
warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w _ związku z jakim
wysokości): rlłi,:i.,.-B.nl,r,... .Ś.,a.".r/ułł.a:ri...,.n.l.ó:n-Ył..i.,_":].f- .,izŁ_,Zil,,.S,:.ciS...;-...,

z-O ]t. t{)

laedlty i poĘczki oraz
zdarzeńen, w jakiej



Powyżśze oświadczenie składam świadomy(a), ź na podstawie ań.233
zątajenie prawdy glozi kara pozbawienia wolności

Sał..o- t-.,,,?f-, -o-h,...L,p:9. l,....
(miejscowość, data)

l Niewłaściwe skeślić.
2 Nio tloĘczy działahośoi wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i
gospodarstwa rorŁinnego.

3 Nie doĘczy rad na&orczych spt5łdzielni mieszkaniowych.

§ l Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub

k
złłr€rzęce], formie i zakresie


