
OŚWrAICZENIE MiAJ4TKowE
czŁo]]!!ź ZaFZądu pcn,iat,l, selretżrza pofiri2i]_:; sliżrb!i13 po\i,i2tt], ljero\1,n;Ęa jedncstiri organizacyjrrej

łs,łby zzrząć,zzjącej i człoała crgzrru zarząd;ające§o porT iato*,ą osobą pĘ
orez oscby tydającej decyzje zdrninisiracyjne łv inrierLiu sizros.y-]

,'/),^,)-/
. ?l.*ę*,_ k....,.... ...., cł c l #., {..9,,..{z ! |l..!,,.

(mie.;scowość)

Ł,vtaga:
1. Osoba sidadająca oświadczenie obov,iązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego w5pełliienia

kaźdej z rubryk
?. treże|i poszczególłe rubrykj nie znajdują Yr koBhreilya prą,padku ztstoson'ania, naIery wpisać

]'nie d otr cn"'.
3. osoba s}iiadająca ośłvjadczenie obowiązana jest okreś!ić prą'na}eżność poszezególł],ch składniiłóv.l

łnajątkoxlzĆ5, doc}rodów i zobcg,iązań do majątktl odrębnego i mająt!łu objętego rłzłźeńsĘ r,,,spólncścią

-.i-.l ^ 
u,łut4,| a 9^v,r 1.

4. oirł,iadczenie o stanie llrajątkowyn dotyczy majątku w kraj u i za granicą.

5. Oświadćzenie o stanie majątkotym obejmtje również x,ierzytelności pienięźne,

6. W częśei A cśnĄzdczplia zawzńe są informacje jawne, w częŚci B zaŚ infornacje niejax,ne dotyczące adresu
" - - zzrnjesz}",ar ia-§ijadżj ącego,cśvład cien ie'orsz ii;iejsća' PLtłóżenie"triefuibohrośli.-- 

- 
- 

- 
-

urodzonyk)l,jl_";].l..,]-.].].),,...,*.....,.......ł.:.:..9..:.1,:.l..,:..:...)-,,...,......Ą......../.....,.......,..,.....,..r. l ,- "/Y..ł.l'i,' .hl.r\ 
^_,J 

/ ;}"- bi, Ą|ctQę, _t'c_-n *-: k )c.9łctc,, - 61,1u L (
' (miejsce zat,udnienią stanov,isko tub fi:nłcj a)

po zapoznanju się z przepisal]j usiawy z dŃa 27 sierpnia 1997r, o ograniczeniu prowadzenia działaLnoŚci gospodarcze.j przez

osoby petniące fuŃÓje publicae Pz. U. Nr t06, poz 679. z 1998 r, Nr 1,13,poz.715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Ń 49,

poz.- [z:, z ż0O0 r, Nr 26, poz, 3o6 araz z żDC2 r. Nr i13, poz.984 i Nr 214, poz- 1806) oiaz usian,v z dnia

ś 
"."r,r.u 

1998 r. o samorządzie powiat,owym Qz.\J. z 2001 r. Nr 74ż, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, Paz.22a,Nl 62,

poz. 558, Nr 113, poz, 984,NT i53, poz, 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr ż14, poz. 1806), zgodrrie z aTt.25c tej ustarł1

oś*i.d.ru., ze pojiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój maj ątek o&ębny:

l.

3, Goipodarstwo rolne:

rocinj gospodars ła: ,,..

po-9ierzclrria:

t}t-U przlą,nyi



i\. / ,

Pos'adan akcje vspóll,ach hancjtorł;cl; _ n:l<zy podac l;czbę ien]ii jn-a akcji: ,,.,...l.:.i..i...,.. .:'.'*.|,7:.:/.... ..

V.
1..1abyłem(am) Qlabył mój małżonek, z rłyłączeniem mienia przynależnego Co jego maj ąiku odlębnegc) od Slcarbu Państwa,

iru-rej państwou,ej osoby pIawnej, jednostek sanrorząciu terltoriainego, ici-i zr,viązków lub oci komunalnej osoby p aunej

jące mienie, klór,e zbyciu w. drodze plzetargu
p ct-L,g,:L u' /LĄ,

ezy podac op,is 7ieniari da;e rablcia,
_,,oŁ{ ćc_r t L/ł'l,/-k cź.-,ą\

łD. F.ł. łł'łz,;ę

(naleł podać formę prawną i przedr,nigtrdziała:ności):..... ,...,,..a1.'"",""""",
- osobiście..........,..,..'..Ś............l:.,?.I1l..!.!.,:r1..^.r-r.o.].... .,,ró.{r.,
- w;póInie z i:mlłmi osobami.,,.......,,........,........,,.......:- .-.,..,.,..:. ".:", ,y'""y'

Z tego qłułu osiągaąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i d'ochód w wyso ..,..-.r.-.l- ....,
..\-^-Ł!

kości:

!T' - 64--Ę'c-,,,
J. W spółkach handlowl,ch inaai,ą siedziba spó}ki): . 

:; 
:.l; :,j""" ": ; -\"Lt,;,:,; ")" " """""",

- j$lem człoŃiem zarza_du (od kiedy):..,........-.,....,.,...,:::t"""-"n":"""'"7,",,,,!1";,, 
,

- jorem cz}onkiem rady nadzorczej (od kiedy): .,.....,,..,,-.:.,',,!** , ,-"""",L;,*1:/,:"',/",
-jJtemcżoŃiemkomisji rewĘjne,j 1oakiedyl: ,.....,,ł!:.*""""",ł-La,Ę,.:ł",J"1 Lf ; , (, Ą,._
Ztrgorytufuosiągp{em(ęłamlwro1.1ubiegŁyggrłztchódidochódwwysokości:.......'.('..:.'...:......':.',.,:.,../',,.y'

), li',-;póldzielni ach: ,...........,......],._.:,....,,..,..,:.,::,.",:{..:.:..'.,.,/......,.;1:,p_,")"L",,,
- jegem człoŃiem tzrządu (ad, kiedyl: -,..,,.........,,..Ł:.ł*""" "l,',Y,: ,7:i r:łŁ,.,., ;
_ jesl:m człoŃlem rady nadzorczej'1od Uedy): . . ł-*.:,=: _." :",f,,{ i .:,
..je+en c:io;ll::: irrr:!:;i ::l,i:;jl.=j 1,-,d i:i:,J1':, .....;.....;.,...',,11:1", . " ?!:ł!,: :,:., ,,(._/r, u
ź tlgo qłułu osiągnąiem(ełam l w roł.r_., ubieglym doc!ód,rł l+}z:I,_ł!5s: ..r..!,.:.\. :?......!..._-_ f .:

.3, Wrilndacjach prowadzących ŁiałaInośc gospodarczą{,.Y,Y,iś"",rłr|i}il;"; ,;,ł,,

- jeicmcżon}ije;n zaizadu (od kiedy): ......,..,..,....?:.::!,,,.""",ć,'",-",:4^'-_L"';,r,:
- jJstem człoŃiem rady nadzorczej (od l'jedy): .....-.......,.:k*:, ,::,:Ź*,;,,fr Ii ,
-j=iler cz]oŃien komisj' rew'z)inej 1lokied)': "",;"""?*?"""l",Y,l:/"; ,, ..._ł,_._,
Zt,sol)tuiuosia_rą}:mte;amlwro\-u-biegJlndochodrł v;so1:o-,ci: ",i"",":,1":"",{"":"".t",.,;y',



Po$Tższe oświadczenie sk]adam świadomy(a), Ł rLa podstawie ań,233

zataj-enie prarvdy grozi kaia pozbaivienia wolności

]6. łeQ, )J,t 1 a lr
,;q,.;;;i.,;;.;i

l l,iię-,lłaściv,,e sk:eśli ć,

' ]'ł;iro.y..:, działaLncści łlrtwóiczej w iolniciu,ie v" zaiiiesi:

gos€daIst\ła rodzinnego,

' iVifSory.ry raC naCzoii4,ch spółclzi:lri inieszkanioil _1,ch,

§ i Kodeksu karnego za podanie niepialłciy lub

proCulicj i roślinn:j i r"," ie: zęce1. ił, f'oin j e i zaiLr:si a


