
oŚ}vLĄD CZEI.uE MAJĄTKolvE
osoby flfdsjącej de€yzje adninisfracyjna w imieŃu siaiost-y'

SA{VoK
(miejscolvość)

Uwaga: 'i li "1 
l']

1. oóua slr}ada.iąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zu$ełnego wypełnienia

,. 1*i,' 'J"lTŁ*u*" rubryki nie znajdują w konkretnrm przypadku zastosowania, należy wpisać

"nie dof,vcrł,".
3. o;il .kfiĘci ośrł,iadczenie obowiązana jest określió przynaleiność poszczególnych sk}aduików

majątkowych,
dochodów i zobowiązań do rnajątku odrębnego i majątku objętego maĘeńśĘ wspólnością ne8jątko:rą.

4. ośvriadczenie o stanie majątkowyn doĘcry majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stai e Bna.iątkowynr obejmu,ie również wierzr"telności pieniężne,

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaŚ informacje nlejawne doĘczące adłesii
zamieszkauia siłłada.iącego oświadczenie oraz mĘsca położenia nieruchomości,

CąŚCl^

Ją niżej podpisany t^l,'ł.Ą,t;:ł.ĘŁ. a!9ltr§.|ł. K. .0--t-ęłły.n,ę,?/..K...,.............
(imiona i nazwiśko ' oraz nazwisKo rodowe)'

(miejsce zarudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapozlanirr się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1 991r, o og;aniczeńu prowadzenia działalności gospodarczej przez

osoby pehriące flrrrkcje publicane (Dz U. Nr L06, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz715 i Nr'162, poz. 1126, z 1999 r.,Nr 49,
por.- 4$, z ż0oo i, Nr 26, poz 306 oraz z ż002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy,Ż, dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym @z!J- z2001r. Nr 142, poz 1592 otaz z 2002 r. Nr 23, poz, ż20, Nr 62,
poz. 558, Nr i i3; poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 21,4, poz 1806), zgodnie z art ż5c tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład malżenskiej wspólności majątkowej lub stanowiące m{j majątek odrębny:

L

zcłnia: |tlĘ.. !łr.ł.9?,V o wartości:
. .,. . tytuł pratny| .N.|ę....D.a.:

Lv,?",","","""""

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam w rbku ubiegĘm przychód i dochód w

.............,,..........o wańości: ..Ą{ 
jź DorYCzv""",f""-/,"

rm 
mitenta udziałów: .Nl._e_.._b..q.T-Y9 ZV

Posiadam udziaiy w spółkach handlowych - nalezry po,jać liczbę i e.-..,,"-.- ,-.^,,,.,.,...,,..T.":/,,.,,.,,.....,

...§.

T. po. o oo*i"rr"r,oi:ll{_€-..9.{J.(.]Jm2, o waności: !-rl.ę,Ia--t,Y.ll ryruł prawny: .E.ilę . ..29ł.Ś.?l..,
2. Mieszkanie o powierzcUni;tli{,.ffi./9/m2, o wanościi N!ę,..D.aI|ś"!ł... qtrrł prawny: .Nlę....lPaT.|.ę,



udziały te st]anowią pa"Uei więkzy niż 10% udziałów w spók"r.,|.!.€-,..,2.9,T-XŚ.]
;id;,fiłfi 

'ffiHi;iuńi#.ołu 
uti.głym dochód w wys"t"s.i,.t.l..rr..].O.P

W,
Posiadam a.kcje w spólkach handlolrrych -należy podać liczbę iemitentaak.ji,.Nl.ę...,.29ł_9Y
akcje te snnowią pakiet większy nizi0% akcji w ipołce, ..t-{.:.Ł.....PO:.YC,{ .....=...........-..:.,..,.'..,....

Z tego t}aufu osiągąłem(ęłLm; w roku ubieg}ym dochód w wysokości:{...Ni[..,,.9.{..YęLY.-.,.,.,.,...,..,/l
. -l

v. ,l .i "; |, ,^, , _'.
Nabyłem(am) (nabyt mój maŁonek, z wylączeńem mibnia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwą
innej pańtwowej Ósoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich zwiąź<ów lub od komunalnej osoby piawnej

następujące mienie, które podlegało życiu w dTodze ptzetargo - naIeĄ podaĆ opis mienia i dalę naĘcią od kogo:

ll
\r{.
1. Prowadzę dzidalność gospodarcą'. (nalezypodać fonnę

orawna i orzedmiot dzialńości): ..N:ę...'.Q.aI.yc.?.y,.......,....,.....
: ;; ;*;[' _ }.1 aę. . _[p. rr,e.?. ii,., -, . _..,..,.,..,.,..l.,,.,.!..,

żĘ;"iińlli#ł".r?iil;;;ru.;9k$fii#ili il"iiioa*,*y."r"1.1,,.{!.r{, .9,.!T}11,
2. Zańądmm dzjałalnością gospodarczą lub jestem przedstęwjcie\q,_pelnomocnikiem takiej działalnościLarządzam dzlałalnosclą gospodarczą luo Jestem prżeostęwlclęrem, Pęlnomo§IuKlem IaKl€J qaa{amo§l

(naleł podać forme prawną iprzedmiot dŻiałahoŚci;:..,.{\l. !9.....y.0,1/.clN............,.j......,....,.....
_ osolisii..,..AI./E.-.QP-rY.*i.........,
- wspólnie z irmymi osotJmi,/...tlL(.- .ŁClt y.a,y...,.......
Z tego rytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubie§łynr'dochód w wysokości: ,.!:],!-?-......ę.?.!/.:..7

stem cżonkiem zarządu (od ńdy1:,.N.lq....y:,9:.]9,!y.....
- jestem człoŃiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .....Ą{if.,

- jistem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..l!.:F.,.

- jestem cżonkiem rady nadzorczej (od kiedy): N:i,,.Q!-!.N.§...LŁ..,
_ jestem cżoŃiem komisji rewizyjĘ 1oa deay1: ,N.:,Ę.!..2{.:/.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysc

Z tego ryn:fu osiągnąłerr(ętam) w roku ubiegiym doclród w ,t

3. W ńndacjach prówadząiycn aziałalność go-siodarczą: ./!i ś..
- jestem cźoŃiem zarządu (od kiedy) : .N.L€....1ł9.!ł.§!LY.-.....,,,.....

vTil.
Inne dochodv osiagane z twułu zatrudnienia lub innei działalności zarobkowei lub zaięć, z podaniem kwot uzyskiwanych
zkżdegońł",ł.W.tlf ł.,^ąr!!łłbŹł 

Ća,{ł;!!/.rl^p?i{l:^;e 
n;l i) 5"ńp-oj-*,r ftuAT.au.,f tl,.........._.......,.:.

;;J;;;#;tf T?5x;ii*:uł:i;'róił,,!-,:;|..fi/|,(^ĘrTr.iiŃi$"!,",1i$ia*
Składniki mienia ruchomego o lłu.to5.'i lowyzej 10.00& zltłsi t#Ęł,k^{ńfrt:łłł§łkŁy"^cmych nalezy podać

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 źotych, w q.rn zaciągięte kedyĘ i poĘczJł oraz waruŃi, na jakich

zqsJaty _ utielone (wobec , kogo, w związkll., z jakim zdarzeniem, .w jakiej wysokoŚci):
r{lE DŃvczu



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podsuwie art.233 § 1 Kodelau kamego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnolści

ĘewłEciwe skreSfie.

'Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnicwie w zakesie prodŃcji roślinaej i
gospodarstwa rodzinne go,

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

zwierzęcej, w formie i zalaesie
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