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Ulvaga:
1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starsnnego i zupelnego w}.pelnienia

każdcj z rubryk.
2. Jcżeli poszczególnc rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zasto§oryania, naleĘ rvpisać

"nie dotvczy".
3. osoba sldadająca oświadczenic obowiązanr jcst określić przynależność poszczególnvch sklatlników

majątkołvych,
dochodólv i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością majątkołvą.

4. Ośrviadczenic o stanic majątlłowym dotyczy majątku rv kraju i za granicą.
5. Ośrviadczenic o §tanie rnajątkowym obejmuje rółvnież wierzytelności pieniężne.
ó. l\/ części A ośryiadczenia zawartc są informacje jawne, w części Bzaś informacje niejawrre dotyczące adrcsu

zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca potożenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja.ni,,e,jpodpIsany(a).,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7_C@/. Z.ętg.ę......
(imiolra i nazwYko Y oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) |,r, M |9.€..łr . . . Z€sh44 ..............
.,ihplt"a.. hę.p.ł:ę"e.....u .Jllph*....,..hizny,l.ł. .Qe./e,9t? óq4wdpł_l; Ą/lin+ńał99ug.ę/" , , "", ", "t""""", " """ , ",l""",--",-,----"""l""",

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pnepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarcze1 przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U Nr 106,poz.679,z 1998 r, Nr 113,poz,715 iNr162,poz. l126, z 1999 L, Nr 49,
poz.483,zż0O0r. Nr26, poz,306orazz2002r-Nr I13,poz.984 iNr 214, poz. l806) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz.U, z 2001 r, Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r, Nr 23, poz, 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz- 127l, Nr 200, poz, 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z a:ń,25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące rrrój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężlę:
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Posiadan udziały w spółkach handlowych - nalezy podac liczbę i emitenta udz iałów: .,.....łh...,ńb'.y



udziałytęstanowiąpakietwięl§ZyniżlO%udziałówwspółce:,.,,...,...,,,,,,,,,,,?1b..d_oŹ.u.........,.r.......
Z tęgo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w *rysokości;,,,, .......-..-----------------4Q *ł.Y

Iv.
Posiadam akc je w spółkach handlorłrych - naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: ll§ aoPęł

\,.
Nabyłem(anr) (nabył rnój małźonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego rnajątku odrębnego) od Skarbu Państrva,

innej państworvej osoby praumej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby pralrłrej

"",]uol]]i1,1ll1l: "::: 
,:1T,il:l::':: .";y:łźw: ] :'", 

podaó opis nrienia i datę nabycia, od kogo;
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"" are defu*ł

vIIt.
lrtne dochodv osiasane z lvtulu zatrudnjenja lub innej dzialalności zarobkowei lub zaleć. z podaniem kwot uzyskiwan5 ch
z kazdego n,iutu:,,] dpł:iC ...a.....łb#.?.t4.".../).łg.ę..........Uś. €O8. ł-ńk{ zb?)/ a ,r,a,",,łL v4l 39 łJ8 ą
L\.
Sk]adniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10,000 złotyclr (w przypadku po.jazdów mechanicznych należy podać

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyźej 10,000 złotych, w tym zac|ąg^ięle kedyfy i pozyczki
zoslały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w

oraz warunki, na jakich
jakiej wysokości):



Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iz na podstawie art.233 §zaĘenie prawdy grozi kara pozbawienia wótnóici

Zqsw.* €ż .łł,.. ?.. ł|§_ł,
1mtelscowość, data)

1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub

fuę/ę &o,
r' 1podpis) /

' Niewłaściwe skęślić,
' Nie dotYczY działalnoŚci wYtwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinnej i zwie,rzęcej, w formie i zakesiegospodarstwa rodzinnego.
J Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzie|ni mieszkaniowych,


