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po zapoznaniu się z pżepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenja działalności go-

Śpodarczej pżez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U, Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr'113, poz.715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz, 483, z 2000 r. Nr 20, poz.306 oraz z 2002 r. Nr '1'l3, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 I. o samoządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1592 oraz z 2002 l. Nr 23,
poz. Źzo, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz, 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie
Ż ań. 25c tej ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej Wspólności majątkowej lub sta-
nowiące mó.| majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

_ środki pieniężne gromadzone wwalucie polskiej: ąOaOń ((aŁątą dt"z olti<u.__) \ 
t^oO ń vyią|.,.

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: t{.Ł O CĄ'V t1,'4 '

- papiery wartościowe: ŃĘ OOT\ttt1
na kwotę:

ll.

NlE B,oNtux.1 Ńg oalłttv
1. Dom o powierzcńńii - in', b wartości: tytuł prawny: ŃŁ Do\,,t tL,,(

2. Mieszkanie o po*ied$ńh, D'i\ł|,l*, o wartosc$E fulftti}uóru*ny, |$,E D.DTIą"l
3. Gosoodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstvł8':E OoY|lY,i"rr"hnia: dL€ OoTV ttrł

o Wańości: Nl\Ł oo'wt Vtq

rodzaj zabudowy: N tg OóTq ąY
tytuł prawny: iflg oD-r\4 ą1
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości: |r/t9 oOT\ (Ą\'1

4. lnne nieruchomości:

3n nłrę ,d"i^)iO4CUY
(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv-
czr!".

3. osoba składająca ośWiadczenie obowiąana jest określić przynależność poszczególnych składnikÓW mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maźeńską WspólnoŚcią ma-
jątkową,

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku W kraju iza granicą.

5. oświadczenie majątkowe obe.imuje również Wieżytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.



powierzchnia: ill€ ooT\,t t,tY

o Wartości: N ],€ D on4 LtY
tytuł prawny: |\i iŁ 9rr§ łr.l

lll.

Posiadam udziały W spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: lu tć 0&ą1

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałóW W spółce: tl} L€ ,3o\ tzY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: p ie o)-1y cty

lV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: l! ''€ §li\ łtY

akcje te stanowią pakiet Większy niż 1o% akcji W spółce: $ te ootv1 ą"1

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: l.l i€ O,:it1117t

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samożądu terytorialnego, ich związkóW lub od ko-

munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu W drodze przetargu - należy podaó opis
mienia i datę nabycia, od kogo: [l r€ O'c'q 11.1

Vl.

1. Prowadzę działalnośó gospo darcząz (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): Ilif or>t9 y11

- osobiście \[iE pott4 Ę"t

- wspólnie z innymi osobami UrĆ OoT\yri4
Z tego tytułu osią9nąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości:

2. zalządzam działalnością gospodarczą lub jestem pżedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(naIeźy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście N tĘ ,t) o\ Ę"1

- wspólnie z innymi osobami V.v gptaĄ\t1

Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: \tiŁ o()nt) )
Vll.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółkl): \l iV OoT"1 vl"4

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): l{W Oor\,\ !t^1

- jestem członkiem rany nadzorczej (od kiedy): N|Ó DpT{C11
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): iii ,€ 3 o"r-1 t}Y

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości: N !€ Dź'*1 t/t,1

2. W spółdzielniach: N\Ł §o-aY tzY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): Nie opT.1 ą,,(

-,iestem 
członkiem rady nadzorczei3 (od kiedy): Ń,Ł 3lp,t\,1 l,x,4

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Ń€ ,ośP\ ,1,V1

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: Ńir :sorl a1



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą \} iE §o-o1 ą.4

- jestem członkiem zażądu (od kiedy): N € $o-M t?t/
_jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): \l i,Ł oć,TY rrY
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): r,0 1g D cr§y @7
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: Ń Le § or\1 0,L-|

Vlll.

lnne_ dochody osiągane z. tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tvtułu:

lx. blb,bl ł8
składniki mienia ruchomego o Wartości powyźej 1o 000 złotych (w przypadku pojazdóW mechanicznych naleźypodaó markę, model irok produkcji): Ńrę ooiY ąY
x.
Zobowiązania pienięŻne o WańoŚci powyżej 1o 000 złotych, W tym zacią§nięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzóniem, *T"łił *v*ri"Ś.il 

-11ió 
ocr,,ł,,t1



eowyzsze ośWiadczenie składam 
_śWiadom y(a), iż napodstawie art. 233 § 

.1

prawdy lub zaąenie prawdy grozi kara pozbJńenia woiności.
Kodeksu karnego za podanie nie-

fo"Ń g6"0b,b)\
(miejscowość, data)

l Niewłaściwe skreślić.
' Nie dotyczy działalnoŚci WytwÓrczej w rolnictwie W zakresie produkcji roślinnej i zwiezęcej, w foimie izakesie gospodar_
_ stwa lodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdżielni mieszkaniowych.


