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poDpls q.\oŚwrłoCzENIE MAJĄTKowE
ezłonka*rządt

p+eflI*€l oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosĘl

Uwaga:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do

wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeźeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym

fu3sto.ełrnłm:.....,dnia.łr6.,§.h.*!Ń-.,.

zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie
dotvczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r , o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 162, poz. 1126, z
1999 r, Nr 49, poz. 483 , z 2000 r. Nr 26, poz. 306, oraz z 2002 r. Nr l 13, poz, 984 i Nr 2l4, poz. 1 806) oraz ustawy z
d]nia 5 czerwca l 998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. |J. z 200l r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz.984, Nr l53, poz. l21l, Nr 200, poz, 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie zart.25c tej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
I.
Zasoby pieniężne: c- środki pieniężne zgromadzonew walucie polskiej: . ).a.,am.,t:.,.,...,....,..

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

Ztegot>Ąułuosiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przlchódidochód w wysokości, . . , Qł:- ,ł;..,...........,......

[T *::ffiT,TI .'^'d^5ą,,.-rr,o*......ńłęl|........łlu,p.źńu .. }ę. ..ct,cłn .,.. ..=.-pl{ł,.Ą......,. ...

4.
5.

ó.

ll.
l.

2,
J.

4.
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nieruchomości.
(

rodowe)

,il|łŁ , dpŁdt

- papiery wartościowe: ,....fll,r8-., ,.,.. d,O.L,ąUN .Ud

Dom o powierzchni: 3D
Mieszkanie o powierzchni, ,.6.6,.

m2, o wartości, ..l(Q.mCI.1: §rtułprawny:

m2, o wartości: ..Ł.S).O0C,,.-rtuł prawny:
Gospodarstwo rolne:



IlI.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta udziałów: ,.,.lYLi!-........*U*fr

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż 10%o udziałów w spółce:

Z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.

'::":-::": : :::"::: :::::*"_:"":: ::::: :::- ] :, "_]_ _l,, 
łiltŁ,*t*ł

akcje te stanowią pakiet większy niż l0oń akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyŁączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tery.torialnego, ich związków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĄ podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo:

Vl.
l. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należypodać formę prawną i przedmiot działatności): N,e......d,Oh(%

- osobiście

wspólnie z innymi osobami

2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy

:::::,""::-:::::::::::::::::::ll]]i]] ,. ,l!1,",ufo\i% ,

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości:
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Il

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vlI.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): . . ,llt-Ł O(,OfuO

U 'łt

- jestern członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkięm rady nadzorczej3 1od kiedy);

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, 
;;,; 

.ł}0,; 
:"Y1%3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: .............[4^g Ąqrt

U

- jestem członkięm zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....,..............

vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzysk i wanych z każdego tytułu :

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0 000 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych naleźy podać
rnarkę, model i rok produkcji):
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- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



.&., ffiĘL CD_R.§A. \ aPQ1*. . §oO,.: af*

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pozryczki oraz warunki, na jakich
zostały udzielone (wobec kogo, w związkuzjakimzdarzeniem, w jakiej wysokości):

Powyższe oświadczenię składam świadomy(a), iz na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy Iub

zataj enie prawdy gr ozi kara pozbawi en ia wolno śc i.

łodprnro_' ł,O _0t, ,JDl+-,f , ń,lslp
(miejscowość, data) (podpis)

I N ięwłaściwe skreślić.
'Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwię w zakesie produkcji roś|innej i zwierzęcej, w fornrie i zakresię

gospodarstwa rodzinnego.
' N i e dotyczy r ad nadzor czych spółdzie l n i mieszkaniowych
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