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(miejscowość)

Uwaga:
r. ońra składająca oświadczenie obowiązana jest tlo zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypelnienia

każdej z rubryl<-
ż. Jeżeii poszczególne rubryld nie znajrlują ,w lłonkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

"nie doĘczv".
r, o*t"..lau*u;ąca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych sldadnilrów

majątkowych,
docLóaow i zobowiązań do majątku orlrębnego i majątku objętego małżeńslq wspólnością majątl(o\dą,

4. Oświartczenie o stanie majątko\yym dotycry majątlru w kraju i za granicą,

5. Oświaclczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne,

6. w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaś informacje niejarvne dotyczące adresu

zamieszlłania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

cZĘŚC A

Ja, niżej podpisanyr"l, l:].}::§.?-Bi$r.B....R.9,i!,:Ę3,łśft....?.q5.kY9łYN.......,.......9!1{.g-Y.9..?Y.,I.,.....,.

_ (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

rLrodzony(a) ,ł9,,99...:rd;.,......,.. * ...,..:-,3iłq.Ąr§-:.Y..... ...,..,,. """""""",

. _O..l.}B,,9f.,.§_o_...,?9s.j§.I_o_d9.....ń...,,?§ilp_\l,L_.,...,?,.p_{Y_oś,...ft.r_lY.l.s].9.|Rft.ęJi!§t......,.......,...,...q
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci gospodarcze1 pvez

osoby pehiące funti.le putticzne (oz u, Nr 106, poz. 679, z 1998 i. N, l i:, poz. 7l5 i Nr 162, poz. |126, z 1999 r. Nr 49,

por.'i8l, ź zooo i, Nr 26, po). 306 oraz z 200ż r, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz_1806) olaż ustawy z_dnia
''5 

czerwca 1998 r. o sanlorządie powiatowym (Dz. IJ, z 2001 r, Nr j42, poz. |592 oruz z 200ż r. Nr 23, poz, ż20, Nr 6ż,

poz. 558, Nr 113, poz, 984; Nr i53, poz.'127i, Nr 200, poz, 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art, 25c tej ustawy

orriud"ru-, ze pósiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności maj ątkowej lub stanowiące mój majątek o&ębnY:

l.
Zasoby pienięzne:
- SroOtiilenięme zgromadzone w walucie polskiej :.-.NJF- :ią-ł;Y.-Ct)l
- środki oienieżne zsromadzone w walucie Óbcei:......}:,Ę,...łP-l.]:§).,., "":""""""""""""
il;;fi;;;l"i"...-,S..Ś_.+;i:...............*:.-.....].,,,..... na kworę: .,}"ę"",}'j,{!{,/""

T, oo. o po*i.."chni: l§\ę..9_9.]JEYm', o waltości: N]ę.-?9-\YRY_.:. 
^t)tuł 

prawny: N,iF-",)9,r)!'x!,l. Dom o DoWIeIzch : .:,::...:Y.',,:-.'m ! o warLoscl: . 
j..*,iy,_",i"i,l ", lJLui p,aw!J, " ""--" ",:I .",;,,:].,x_:,

2. Mjeszkanie o powierzchni: .ir.]..].a..... m2, o waności: 9!,,,. j.V.g.,..PłP,?.,. rytuł prawny: ,1i,!,ii,!§**..

dochód w wysokoSci: .il,lĘ...łf..}§)/

3. GosDodarstwo rolne:-rodrilgospodarswa,§.l;,l§ł$owierzchn 
ja:,.\:|-.*-=,l,"S-Y,.

.odruJ rabudo*y: ri.\r...,)_?):a:,.,..,...,....... §,tuł prawny:

Z tegó tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i

IIL
Posiadam udziały w spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałow: ,,,§!Ę...§.f..i),9;_'(",""""",



u_dżińy te stanowią pakiet wi ększy niz 10% udziałów w spółce:..i]!,,.ę....:.j.JSa..]
ZtegolytułD osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglyIn d".hód;ń;;k;;;i,....'riĘ,...{!i't ii

rV.

v.

Posiadam akcje w spółkach handJowych - nalezy podać Jiczb_ę i_emitenta akcji: ..J.::.! ,. ?łi:.:.:.1. , .. . . .. ..akcje te sta:lowĘ pakiet większy lliż t0% akcji * ipa.", ...,-i .,;..,...,-.,.:,r::l.,.,,-...-
Z tego tytlll osiągnąłen(ęłarn) w roku ubiegłlłn aiaroa * ń"r."s"i,,,.i"ę .-r-.śl.c., ,-,.,..-.....-

NabYłem(am) (nabYł mój małŻonek, z,uryłączeniem ńenia prrynaleźnego do jego majątku odrębnego) od skarbu panstwą
innej parrstwowej. osoby prawnej, ;"al*tił ,rTlorrąłu teryto'rialnego,-icl i*|ąrxoi'na od 

'komunatnej 
oroby pra*nejnastęPujące mienie, które Pod13&j?;zjyciu w drodze prrlt*gu --naleiry podae opi, rni"rriu iautę nabycia, od kogo:

,..,,.......,..,.,., ;.;....],Y.].._... .

vI.
l. Prowadzę działainość gospod arczą2 ęnatezy podać fome

praumą i przedmio1 działalności):,-.r} |Ę....)9])F,)l..,.:...... . .,....
- osobiście .,,...,.,.,.....}.,Ę.,.)i , "' r '

- wspóJnie z irurymt ;;;b;i.,..Ńi§...-.-Ój§;ij.,....,.,......,.........,,...

^ 
Z tego t}tufu_osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przycloa l Jo*oa w wysokości: .l!.r§..9.c.f:1.9ly,......,,.2, Zarząd,zam rlziałalnoŚcią gospodarczą lub jiiem'pŹeasra*iciJem, pełnomocnikiem takiei dzialaIności(nalezy.podać fomrę prawlą i--przedąiot,dźialahości):...., .( r,,i...-,,j.Jj.Y.-:i.--*-.....;:.].:'-"
- osobiście......,...,..,..,,,...,,.}:.§,...,].2-.)..,1,.,ł.....,........,....,
- wspólnie z innymi osobami...§].Ę,...ł.C}.i;.Y......,...,...,
Z tego §4ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym ao"ma w wt lkol"i ..Ń.lĘ.,rc.I:s{J.,...,.............

\TL
l. W spółkach handlowych (nazwą siedziba spółki): .. .N.!§....P,-o.]),!3..1

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):........:..Ę\Ę q9,.ł*:l....
- Jestem cżonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...,..Nr]:_..99:_Y,*J,......... .,..... ..,........ .
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ..,.N_ii, .,r-a-łŚal,,......_.....,-......,,..
Z 1e8o tl,tufu osiągnąlem(ęłam) *l"§:Ęi:erril aocnoa w wysołos;t, ..iir.ę....r:0_0_Y,.,,...... .2. W społdzielniach: .,....,.......N:r-:...,:,.;...,..::1.1,.,-,.....,..._
- jestem członkiem zarządu (od kiedy), .....1_1.,l.,...ł:_i:,*:L,.,..._..

-jestem członkiem rady nadzorĆzej3 (od kiedy): .,.il.il;_..§ji,łC)i....,.......,.............,
_ . 

-.jeslem, członkiem komtsji rewizyjnej (od kie-dy): ...N lę...-q9iiiłi,...,..:,.....,.............,...
_ ?.i.9o 1rn9łu osiągnąłem(ęlam) w roń ńi"gły,r, j""0,0a * Ó."ł"ś"i, ..r..,,:,....,l9.'.r.,.i.],,.
3. W fundacjach prowadzących óziałalność goiiod..;,__..Ń,i.]..i, )--'gY,....,.:,.:,....,.........,,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy), ....:..!§]i...§)łił,.,,...
-jestem członkiem rady nadzórczej (Óa łi"ay;, .....,..|y],ę-..§a-iY.tt).............,......,.....
- jestenl członJ<iem komisji rewizyjnej 1oa kieay;: ...,.l-LĘ....,ł-Ó-ł*)/.,,,,...,.......,...........
Z lego tytułu os jągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....ł]:....)J..lY.§.i:l,.........,,......

vIIL
lnne dochody osiągane z łtułu zatrudnienia lub_innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanychz każdego t}tułu:...Z.,l!:1.r,l.,-?+?-; łY::a.,,!,,19.:"..ń,....,.-,....',,,

"-Jdlr źLi(;lUl[ - ,l . ą.lo -Ó.t''..
Ix. }-\Yl\|lGlaDJ?c-i\rlE iE J,-C)5Lr^J rLL ?ł4c,1 - t2..ł19| )T

i,i',lT'f"nr::-T:*n""il::::::]tr#_::."J931.il,r:, (w-przypadku pojazdów mechanicznych naleĘ podać

x.
Zobowiązanla PienięŻne o wańoŚci Powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczkioraz warunki, najakich

::""'' .l::]:]:li .:|]llll ,,f:,.*."l.-,,,-*,,111e^ : ;ń;", ,ań,iló--,-" :u*l,j wysokości):



Powyżsue oślłiadczgnie składam świadom y(a), iż napodstawie art,233 §
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

5o-{\,cl,- łOts - 03- Jc

1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub

?nue.łątlraru
(podpisD lJ

I Niewłaściwe skeślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

, gospodarstwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nńzorc4,ch spółdzielni mieszkaniowych.


