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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczerri€ obowiązana jest do zgodn€go z prawdą, starann€go i zupełnąo wypelnie,
nia każdej z rubryk.

Jeżeli Poszcząólne rubryki nie znaidują w konkEłnyrn przypadku za§tosówanb, nal€ży wpbać ..nie dotv-
calr'.

osoba składająca oświadczenie obowĘana jest okr€ślć przynależność poszczególnycłr składników maiąt-

i"*v.łr, o*ń&o, i zobowiązań do ńajątku odębnego i majątku otiętego maźeńską wsŃlnością ma-
jątkową.

ośWiadczenie mjątkowe dotyczy majątto w kraju i za granicą.

oświadczenie majątkowe obejmuie róvnież wie]zytelności Pi€niężne.

w części A oświadczenia zawarte są informacie jawn€, w części B zaś infomacje nieiawne dołczące adrc-

su zamieszkania składającąo oświadczenie oraz mi§sca położenia nieruchomości.

H,P(lfl WŁetlał,w WK
(imiona i n€Wisko oraz nazwisk?

42, {ć . tq5r, JELa&? Gó

WłOL^fr - d4{d^lSl
(miejsc€ zatrudnienia, śano,Irisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami u§tawy z dnia 2't sierpnia. 1997 r. o ograniczeniu prowadlenia dŻałalnoŚci go-

"p.J"iń 
przez i,sooy pekriące funkcjć publiczne_ (Dz. t/._ l{r 106, poz. 679, z 1998 r. _Nr, 

113, poz, 7,t5 i Nr ,162,

ń!i. irm, ilsgs r. rur łÓ, poŻ. łes, z Źoo0 r. Nr 26,'poz.36 oraz z2oo2 r.Nr 1,13, poz. 984 i Nr 214, poz.l86) oraz

;;t"*y; Ó"i" 5 o"*o i998 ,. o 
""rooądzie 

powiatowym (D. z. U. z2au r. Nr 142, poz. 1?92 olaz z 2002 r. Nl23,
óor.. źzo, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. śi84, Ńr 153, póz. 127l, Nr 2oo, poz. 1688 i Nr 214, poz 1806), zgodnie

Ź-ił. Żd" tei ust'awy oświadczam, źe posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności maiątkowej lub sta-

nowiące mój majątek odrębny:

l,

zasoby pieniężne

- ś.odki pieniężne gromadzone w walucie polskie!: §0- \t , U ,l

- środki pieniężne gromadzone w Walucie obcei: ,; d*Ę *y
_ papiery wańoŚciowe: .. dol,i ",^ l' ni twotę: ł^'ĄŁ l V
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4.

5.
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GzĘśćA

Ja, niżej podpisany(a),

urodzony(a) w

, bu trłł

rcdovje)
pĄ

3. Gospodal§Wo rolne:

rodzajgospodarslwa:,powierzchnia:

1. Dom o powieźchni: rrf, owańości: lytul prawny: * *lt,,
2. Mieszkanie o powieżchni: łt m", o wartości:'|ĄO,Ę'tytuł praw ny: Mń u ut<L

*, 
^J^\/

o Wańości:

rcdzaj zabudowy: u'J d-l^1- \ /

tytułprawny: * ął,
Z tego Mufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym pzychód i dochód wrwysokości:

4. lnne nieruchomości: r* ĄĄ^1i
,' O"Ę1



powierzchnia:

o wańośd:

tytuł pfawny:

* fuĄ",t
,^- rt*Ą 1l,& "ĄĄ/

lll.

Posiadam udziały w spólkach handlowych - należy podać liczĘ i emitenta udziaów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 107o udziabw w spóbe:

z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lv.

Posiadam akcje W spółkań handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10oń akcii w spółc€:

z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąłym dochód w wysokości:

mienia i datę nabycia, od kogo:

vl.

1. prowadzę działalność gospodarczą2 (należ|y podać formę prawną i plzedmiot działalności):

- osobiście

- Wspólnie z innymi osobami

Z tąo tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąłym przychód i dochfu w Wysokości:

2. zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedslawicielem, pełnomocnikbm

(należy podać formę prawną i pzedmiot działalności):

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tąo tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąłym pżyóód i dochód w Wysokości:

vll.
1 . W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki):

- jestem członkiem zarz$u (od kiedy):

- jestem czbnkiem rany nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytufu osiągnął€m(ęłam) w roku ubieŃm pżychód i dochód w Wysokości:

2. W spóldzielniach:

- jestem członkiem zarżądu (od kiedy):

- jeslem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- 
'estem 

członkiem komisji rewizylnej (od kiedy):

Z tąo tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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nąv

takiej działalności

v.

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z wyłączeniem mienia przynależnąo do jąo majątku odrębnąo) od skar-
ou ńaństwa, inne;' pańłwowei osoby prawnej, jednostek samorządu terytońalnego, ich zwiąkóry lub_ od ko-

munaińej oóny piawnej następuiąca ńienie, ktore podlegałD zbyciu w d,pdze przetargu - należy podaĆ oPis

r,-,. ,!^-§,"v

a-ł atĄy

,; aĄv



- jeśem czlonkiem zażądu (od kiedy): *' *5^r,/ ,
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): '*' "UĄ\/
- jeslem członkiem komisji rewizyjne.i (od ki€dy): MĘ dl'"Ą\/
Z tego tytufu osi€nąbm(ęłałn) w foku urrąłym dochód w wysokoś€i;

3. W fundaciaó prowadzących działalność gospodarczą:

Vlll.

lx.
składniki mienia ruchomąo o wartości
podać markę, model i rok produkcjD:

lnne dochody osiągane z tytufu złrudnienia lub innej działalności zarobkl
*'*Tt"łćF'ftrtrtffid ,ł hww h!,r"-ą - 1ł, uo. 13

_r Ą1
działalności zarobkowej lub za.ięć, z podaniem kwot

po^,yżej 10 offi zlotych (w prżypadku pojazdów m€c,fianicznyń należy

' "q-v
zobowiązania pieniężne o wartości poldyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,

na jakicfi zośały udzielone (wobec kogo, w zwiążku z jeKm zdażeniem, w jakiej wysokoŚci): 
Ą_; Ą-"1/



Plrtyź:sze ośĄłiad€uenie składam śłYiadomy(a), ż na podstili€ art. 233 § t Koeleksu l€mego za podanie nie-

pau,dy lub zatajenb prawdy grozi kara pozbewienia wolności.

Ar"*,O ,2V,ol, gąn %;ł--"^-
(migiscovrość, data)

1 N ia,idaściwe skeślić.
. Ńi; ;ó*y eńi"lności łybńrczej w rolnic.twie w zakesie p.odukcji roślinnej i a/vieźęcej, w b.rnie i zakesie gospodar-

stwa rodzinnąo.
3 Nie dotyczy rad nadzorc2yń 3Póldzi6lni mi6zl€nio\tiyń.


