
ośWADczENlE MAJĄTKoWE

"€r.rcsoby wydającej decyzje administracyjne W imieniu staroŚty1

]. .. . . (.- ll1jdnia !, ',, r.
(miejscowość)

obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-

2, JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują W konkretnym pżypadku zastosowania, należy Wpisać ..nie dotv-
czv''.

3. osoba składająca oŚWiadczenie obowiązana jest określió przynależność poszczególnych składnikóW mająt-
kowych, dochodóW i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objitego mJłzeńsłą wspólnością ńa-
jątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. ośWiadczenie majątkowe obejmuje również Wierzytelności pieniężne.

6, W częŚci A oŚwiadczenia zawań€ są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
sU zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci. 
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(imiona i nażWisko oraz nazwisko rodowe)

Uwaga:

1, osoba składająca ośWiadczenie
nia każdej z rubryk.

Ja, niże,i podpisany(a),

urodzony(a) w

|'),L'9 i'r,,ą

Zasoby pienięzne:

- środki pieniężne gromadzone W WalUcie polskiej:

- środki pieniężne gromadzone W Walucie obcej:

- papiery Wańościowe:
na kwotę:
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-'(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
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po zapoznaniu się z przepisami lstawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczą przez osoby pełniące funkcje publiczne (DZ. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 113, poz, 715 iNr.jÓ2,
Poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz, 306 oraz z 2OO2 r. Nr 113, poz. g84 i Nr 214, poz.1806) oraz
ustawy z dnja 5 czeMca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. lJ. z2001 f,Nr142,poz. 1592 orazz2oo2 f.Nr23,
poz- 220, Nr 62, poz, 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz, 1271, Nr 2oo, poz, ,1688 i Nr 214, poz, ,1806), zgodniez ań. 25c tej ustawy oŚWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład małźeńskiej Wspólności inalątxowej luo sta-
nowiące mój maiątek odrębny:
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1.

2.

3.

Dom o powierzchni: m2, o wańości:

IMieszkanie o powieżchni: m2, o wańości:

Gospodarstwo ro]ne:

rodzajgospodarstwa:,powierzchnia:
o Wańości:

tytuł prawny: l ]l,,,
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rodzaj zabUdowy:

tytuł prawny:

Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości:

4. lnne nieruchomości: , : ,, . -, 
,



poWierzchnia:

o Wańości:

tytuł prawny:

lll.

Posiadam udzjały W spółkach handlowych - należy podac liczbę i emjtenta udziałóW:

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałów W spółce:
Z tego tytułu osią9nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

lV.

Posiadam akcje W spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

,,!l _' ,.'./_, |r, . -.,
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odrębnego) od Skar-
związków lub od ko-

- należY podać opls

akcje te stanowią pakiet Większy niż 1o% akcji W spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek,,z Wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątkubu Państwa,.innej państwowej osoby prawnej, jeOnostek lańoząOu ierytori"in"gÓ;'[h"munalnej. osoby prawnej następujące mienie, które podlegało Źny"ii, lv JroO." #"'i"Ó;mienia i datę nabycia, od kogo: : ż, ,. , _ 
:,

Vl.

1, prcwadzę działalnośó gospodarczą' (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście

- Wspólnie z innymi osobami

Z te90 tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2, zażądzam dzlałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem

,|,,l ij'-:,/t,,,l,/ /

takiej działalności
(należy podać formę prawną i pzedmiot działalności):

- osobiście

- Wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym przychód i dochód W Wysokości:

Vll,

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

- jestem członkiem zażądu (od kiedy):

l|., (L.,r.," t.l ]

- jestem członkiem rany nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. W spółdzielniach:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komjsji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: L,., ,- : . -

- jestem członkiem zaźądu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubjegłym dochód w wysokości:

Vlll.

lnne. dochody osjągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: 
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Składniki mienia ruchomego o Wańości powyźei 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model irok produkcji): i! et.ć' a_r, t.7 , r_7

x.

zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 10 0oo złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, W związku z jakim zdarzóniem, wlałilj wysońo3cij: / L ! " ć ć,:.L.i /L/ '. 
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PowyŻsze oŚWiadczenie składam _śWiadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności.

-tr. _,.t,, lLl,!-,4. <<.'!Zll 5,], ł .,..c, J:-.. _:-,/-
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1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy dziatalnoŚci Wytwórczej W rolnictwie W zakesie produkcji Ioślinnej i zwiezęcej, W formie i zakresie gospodar-
_ stwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


