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í.osoba składająca oświadczenie_obowiązana jest do zgodnego z prawdąstarannego ĺ zupełnego u4ypďnĺenía każdeJ z ruíryk.

Z-Jeżeli poszczególne 
_ 
rubryki -nĺe znajdują w konkretnym przypadku

zastosowanía, nateżywpisaé..níe dotvczy''.

3.osoba składająca ośwĺadczenie obowĺązana jest określĺć przynaleźność
poszczegóÍnyc h s kład n i ków majątkowyc h, đo c ľr ođow i zo bow ĺąárĺ äó; łäřř;odębnego ĺ majątku objętego m-aŁeńsi<ą wspóĺnoścĺą má;ą*o-ą.

4.ośwĺađczenĺe o staníe rnajątkowym doýczy majątku w kĄu i za granícą.

S'oświadczenie o śtanÍe majątkonrym obejmuje również wĺerrytelnościpieniężne

.6:!v cze{cĺ A ośwíadcz enia zawalte są ĺnformacje jawne, w części B zaśinfÖrmacje niejawne dotyc 7ące áđ."=u 
_ 

=ń'ĺ""=Lánl"_ składającegooświadczen Íe oraz m ĺejsca półozđn ĺa n ierucho mości.

częŚl e

Ja, niżej podpisany |Ą
aaeéa7

(miejsce zatrudníenia, slanow|sko lub funkcja)

po zapoznaniu' sĺę .z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca í 998 roku o samorządŻe
P.oY?towl'm (Dz. U- z2OO1roku N.r 14ż, poz. 1592 orazzzoozroku Nr zs, połžío,Nr 62, poz- 558, Nr íí3, poz g84, Nr 1š3, poz.1271, Nr200 poz. í688 iNr 214.poz1806), zgodnie z art. 25c tej. u.stawy 

'oświadczam, 
Że pósĺaoam wchodzä;

w skład małżeńskiej wspólnoścí majątkowej lub stanowíące mój ńająt"Ŕ ooiéonvl--



t.

Í3':Ť'ĺ Bi:lĺE'ffi zgromÁdzóne w watucie porriej: .....a7€..2e7ęÍ

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej :..,Ł€...@..3.ď.

- papiery wartościowe :......ilí.. . fuZv?Zu

il.

na t<wotę: ... ... ../y/E ..P. v.??Ż..

týuł prawn y :......,ł/t .'P.ru. ľ. .

2. s-//o

owartości:...... ł.t.*
rod?ajzabudorł6l:r#?.fl .u;ory5ęę.ę.ĺĐrfi 76aa,-ĺ13ľł--

tytułprawn r'.....";Lb... .'. . ..'..
z tego q^ułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód

wwysokości:... ...,.đĺę oav,.tY
4. lnne nieruchomośđ :

1.

2.



owartoścĺ :...... 
j* ;.á;

ilt.

í'Posiadam udziały ^w społkach handlowych z udziałem powiatowych osóbprawnych lub przedsíębiorcow, w których uczestníczą takie ošooý - náí".y päj]älĺczbę í emítenta udziałów:

udziaĘ te stanowią pakiet wĺększy niż 1o %o udziałőw w spólce:

Ztego tytufu osiągnąłem (ętarn) w roku ubiegłym dochód wwysokości:..

2- Posiadam udziały w innych spóľkach handtowych - nateży podaólĺczbę i emítenta udziałów: :. ... ...

Ztego tytułu osiągnąłem (ďam) w roku ubĺegłym dochód' w wysokośđ:...

ĺ. Posiađam akcje w społkach
pnawnych lub przedsiębíorców,

handlowych z udzĺałem powÍatowych osób
w których uczestniczą takÍe osoby- - nateżypodaé líczbę ĺemĺtenta akcjí:

lv.



akcje te stanowĺą pakĺet większy niż 10% akcji w spďce:

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

.lr.E..fu77.ć2z.ľ.

2. Posiadam akcje w innych społkach handĺowych - należy podać líczbę
iemitenta akcji:

/7/E fu7772

Ztego tytufu osiągnąłem (ęľam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.

Nabyłem (am) (nabył mói małżonek, z vłyłączeniem mienia przynależnego do
jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytorialnego, ich zwĺązków lub od komunalnej osoby
pnawnej następujące mienĺe, które podlegałlc zbycĺu w drodze przetargu -należy podaé opis míenia ĺ datę nabycia, od
kogo:...

vt.

ĺ. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podaó formę präwną i przedmiot
działalności):......

(/t...P.r.ę.il.

- osobiścíe :...



- wspólníe z ínnymi osobamí:

Ztego tytułu osíągnąłem (ęłam) w roku ubiegým przychód i dochód w wysokoścĺ:..

.../7/E.,k77?ź,t.

2. Zaządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicíelem, Pełnomo -cníkiem takiej działalności (należy podai formę prawnąi przedmiot dzíaialnosćiĺ,

....r/€.,b7ver
- osobiścÍe:

... ľ{..Myozy... .'. ...
- wspólnĺe zinnymi osobami :

r7la ,fu7707y

Ztego tytufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokoścĺ:

rŻe brye)/
vil-

W spółkach handlovýych (nanla, siedziba spółkĺ) :

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):......

/T/F &7YaZf

- jestem członkĺem rady nadzorczej (od kiedy):......

... ľ/€,..kzyę?ľ... ... ... ......

- jestem członkiem .komĺsji rewlzyjnej (od kiedy):

Z tego ýtułu osiągnąłem (ęľam) w roku ubĺegłym dochod w wysokości:

.....Ž/€,.%.qľ.



vilt.
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Składnikĺ mienia ruchomego o wartości powyżej ío ooo złotych (w pzypadku
pojazdów mechanicznych.naleŻy pođać markę, modet i rok produkcji):...

lfizłr/CZl
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czĘŚl B

Powyższe. ośwĺadczenie składam śwĺadomy (a). iż'na podstawie art 23iĺ}$ í' Kgdeksu k.mego. za podanie nĺ"po"'oý "bđ-'žataieni{ áäpozbawĺenĺawolności. '---- Í-




