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Ułaga:
1. Osoba skJadająca oś:ł,iadczenie obot.iązana jest do zgorirego z prawdą, starannego i zupełnego rqpelłienia

i.'a źdej z rubryil
ż, ieżeli poszczególne rubryki nie znajdują v_l k_onkreinym prrypadku zżsicso.li,ania, nalezy n.pisać

'' rie dotTcn ".
3. Osoba skiadająca oś*,iadczenie obo*iązana jest określić prą,należlsść poszczegóilJ,ch slledłil.ólv

rłająitort-ych, dochodów i zobov,iązzń do majątku odrębnego i majątliu objęiego nzłżeńsĘ v,spólrością

.ł. Oiłą,iadczenie o sianie :naj ąrkoinyrn dotycry majątku w kraj u i za granicą"
5. Ośrł,i*ł!czenie o sianie majątko14 m obejmuje róx,nież nierą,ieliiości pieniężne.
6. W części A ośx.izdczenia zarł,arte są informacje jarł,ne, w części B zaś informacje nieja*rre doĘ,c2ą3ę 26".ru

"- ---za:nieszi*lia sił'adajęcego ośFiEdcżćtrić 6i5' ńići§ca. F-C,łdżenitr ńićFńch-omóśći.

t-łłŁt- l
,l.

Ja, njżej podpisan rr^r, ...y1,11.(..i";..(.,....,..i.,l:.1,1.::.:

(miejsce zatrudnienia, starrowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dńa 21 sielpnia i997r. o ograniczeniu prowadzenia dziala]ności gospodarczej przez
osobypehiące fuŃcj e publiczne Pz U. Nr 106, poz, 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i NI 162, poz. 1726. z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z ż000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z ż002 r. Nr i13, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz usia§-.v z drria
5 czerwca 1998 r, o samorzapzie powiatowym Pz.U. z 2001 r. Nr 14ż, poz. 1592 orazz 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr tr53, poz. 7711, Nr 200, poz. 1688 i Nr 2l4, poz. 1806), zgodnie z a:t".25c tej trtalłJ
ośiviaiczam, żr posiadan lvchodzące lv skład małzenskiej wspóJności maj ąikowej lub sta.nowiące mój majątek odrębny:
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2. Mi:szkanje o powierzchri: ].,i.] n', o wańości:

3, G3podarsiwo rolne:

i)l-i pleił,ny:

;1) witt u:)
tlttć "tle

,1}1ic, lilt. i.,



IV. /'.
Posiacan akcje w spólkach h.ndlor^lch _ nalcĄ podac 'iczbę i emii.nLa akcii: ,.,,..:..,..i.j......r,.(.l:.,/_i,,.t,,:,:.,.,.,.,/

v.
Nabyłen(am) (nabył mój małżonek, z rłryłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnegc) od Skarbu Państwa,

innej państrvowej osoby prawnej, jednostek samorząciu tel},torialnego. ich zwiaĄÓw lub od komunalnej osoby prawnej

VTt.

- j e;tem cżoni<iem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......,..:**,śi" "",ś,*2":i
Z .,po twułu osiaglałem(ełam).,d" roku ńiegłym przychód i dochód w wysokb

2, w';pólŁie]njacn ...,,.....L*......e.+,{,/J.ę.|/..,... .-,..a.....-_7,;.,,./,,,,,.....,..,;,,..,.

- jesLem człoŃiem zarządu (od kiedy): ..{,.,.,.....-.:,qr!,ł....i.k ',J7ff:||;:,"
- jeJem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...,.,t,k..",ć,U
- je$em człontiem kcmisji rewizyjnej (od kiedy): .,.,,:.!.ł4."""ś"
Ż tłgo tYułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód rł wyso]"pśc1',,,,-""iżź,1:

3. WńnjĄacn pńuarąiy.r, działalność gospodaroaą: ....,,, ,ęy,," ,(,aŁĘ,{
- j e:'.em członłiem zarzadu iod kjedy): ,.,...,...;..!,.l,L""",Ć,k"Y?,(|,!,/,,,""ł,:"",.
- j eiiem człor].}iiem .uay nuoro..r.fióa u.a)l, ...,. ... .. , (f,( ,ł ŁLŁ*łł!
- ję,:em.złoŃiem komisji rewizyjnej 1od kiedy r: ",,",,"""l,i,§,(-", ,", tęęr/,
Z tigo bĄułu osiagnąłem(ęłam) w roku ubiegły11 dochód w \łyso]"oscl: "ł",LLiL"<



Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej

uzyslrirł anl,ci:

l0.000 złotych, w tym zaciągnięte kredfi i pożya7f,<1 ofazwffunJ<i, najakich

zostały udzielone (wo em, w j akiej wysokości):

PovĄ'ż§ze oświadczenie składam świadomy(a), iź na podsta\łie art,233

zataj enie prarirdy glozi kara pozbawienia wolności
§ 1 Kodeksu kamego za podanie nieprarłdy iu

r Ni§t\4aści\łe skleśIić.

' NiŚdoty"ąu działalności ,iĄ,twórczej w rolnictwie w zaliresie

go§codarst}va rodzinnego,

' i,iiŚdo.y""y rad nadzorczy ch spółdzie}ni mieszlianio\łTch,

,)Jm, ńru/
..ł0;.fu,,;00_,,§,r

produlicji roślinr,ej invielzęcej, v,fornie i zajresie


