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Uwaga: rLĄ n^ / ',-- /jTyo / ĺf ł
í.osoba'*"oűłJ^""!*,!* 

"r"í" .r?ľł,.u^ł^'i"' :i!;iÍÁ:rnego z prawdą
starannego i zupełnego wypełnĺenía każdej z rubryk.

Z-JeŻeli poszczególne rubryki _nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowanĺa, naleŻy wpisaé..nÍe dotvczv''.

3.osoba składająca ośwĺadczenĺe obowiązana jest okreśtĺé przynateżnośé
poszczegóĺnyc h s kładn ĺków majątkowych, đoc n ođów i zobow ĺąźaa äó'łąiřu
od ęb nego i majątku o bjęteg o małżeńsi<ą ws pó l n oś cĺą majątkową.

4.ośwíadczeníe o stanÍe majątkowym doýczy majątku w kraju i za granicą.

s.ośwíadczenĺe o stanie majątkoulym obejmuje równieŻ wierrytelnościpĺenĺężne

p;!v cze9cí A ośwÍadczenia zawaŕe są ínformacje jawne, w części B zaśinformacje' - niejawne dotyczące ađresu -í'liđs=Láńi" skiaaa;ące-jJ
ośwĺadczenÍe oraz miejsca półozđnĺa nieruchomości'

'

częśc n

po zapoznaniu się.z przepÍsami ustawy zdnia 5 czenľca í998 roku o samorządŻe
P.oY?towym (Dz: U- z 20ú roku Nr 14ż, poz. 1592 oraz z 2oo2 roku Nr zs, poňíđ,
Nr 62, poz. 558, _Nr 113, poz.984, Nr íš3, poz. 1271t, Nr 200 poz. 1688 ĺ N,iżią,poz:1806), zgodnie z art 25c tĄ. ustawy oświadczam, że pósĺadam-woľloä=**
w skład małżeńskiej wspól4oścí majątkowej lub stanowiące mój majątek ooęońyl-'
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polskiejl:..Z?Q błg.il.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej :..fi.Ĺr....ĺł"Í5ĺł1

- papiery wartoścĺowe: .. .n i .ę. . . . .'1.o1y .ľ'3

il-

na kwotę:

ýtuł prawny: ... ..ľ Ił.ł n p.j.rj

2. Mieszkaníe o powĺerzchni:.nlí..d.ĺĺ;,.'5.. ..m', o wartości:.t'.'.ĺ...rtoĘg$....

Ę1tuł prawny:....-..ĺli.ę.-.lp!3.a.!.. ..i......

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa:....ĺ'.i.c...ďolgíl3... ......r powíerzchnia:.nl'.c.ĺ|p/.Uüt

owartośđ:...........nj.+....'l..t}u$.

rodĄ zabudorł4ĺ :... ..rlu.(...ĺtet.g.u$.

tytuľ prawny :............ n j.q....cĹot5n5

z tego Ę/tufu osiągnąľem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód

w wysokości :... .

4. lnne nĺeruchomośď :

\ , l \ r y - - -rpowierzchnia:.o).nll.Íyí!.u.rtpl(.;..1ĺ,rlf.orłl ..:..Q.ł1hA.l,CĄh!ö1.ł:v,jduý..ĺ,ĺ.ĺĹqľ'..l.ýl.Ą
b) niĺr'r,horn'oli qv*"lłorla - 0,56hą

c) niuvúołĺo\'' g'*''Ío'.,a - 0'2Ehą



tytuł prawny :. . . . 
(. A, b.. c ). ... . * j_as.oo.i/

It t.

í.Posiadam udziały ^w społkach handlowych z udziałem powiatowych osóbprawnych lub przedsiębiorców, w których uizestníczą takie oäooy - n á;;Y pJääälíczbę í emítenta udzĺałów:

udziaĘ te stanowią pakíet wĺększy niŻ 10 %o udziałów w spółce:

Ztego tytufu osĺągnąłem (ęľarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:....i'............

2. Posiadam udziaŁy \,1l innych spółkach handlowych - nateży podaólĺczbęĺemltentaudzĺałow: :....... ............. ....'.' ...

.nlĺ...Ą,ł1

Z tego tytułu osiągnąłem (ďam) w roku ubíegým dochód w wysokoścí:

nl|ĺ... rlľ1y,ł3

Posíađam akcje w spólkach,
prawnych lub przedsiębiorców,
podać líczbę ĺemitenta akcji:

)

1. handlowych z udzíalem powíatowych osób
w których uczestnĺczą takíe osoby. - należy

ĺV'

nĹę... /.oÍ5l+9.



nr:c...dĄj

Ztego tytułu osíągnąłem (ďam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścĺ:

2. Posiadam akcje w innych spďkach handĺowych - należy podac liczbę
i emítenta akcjĺ:

nír..dpf.,łĺłalJJ

Ztego tytufu osĺągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...

....:...nl]t..d'Ź1ę.

V.

Nabyłem (am) (nabył mói małżonek, z vĺyłąe.zeniem mienia prz.ynależnego do
jego majątku odębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytoríalnego, ich związków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mĺeníe, które podląałrc zbyctu w drodze przetargu _
naleŻy podaó opis mĺenia i datę nabycia, od

vt.

í. Prowadzę działalność. gospodarczą(naleŻy podaé formę pr'awną i przedmiot
działalności):..Ůlťod*łupJł....5.v.ý.odwłzL.....osehj...Ą:'.l1clnł! .

. .4ldľ.g,...".9.ĺ.ędlut'n9....,'...K.qig.avný.un.(............;. j......

_ osobiścíe :... T.qL..

,\



_ wspólnĺe z ínnymi osobamĺ: ...nl]+....ĺtęĺgrulJJ

Ztego tytułu osíągnąłem (ęłam) w roky ubÍegým przychőd ĺ dochód w wysokości:..

)11**;:,.,::,:::;::;(^,::.;';:::::;".0,,"*"*,".0*".,""
cníkiem takĺej đzíałalności (należy podaó formę prawną i przedmĺot dzíaialnosóil :

..łi.q....doí5.r'.9..... .......
1

- osobiście:... . .t'.i't... do15ę.

- wspólnie z inny mi osobami :.. . .. . . . .n ĺ..... .ĺĺslg 13

Z tego tytułu osiągnąłem (ęľam) w roku ubiegýĺn dochód w wysokości:. .

......n,|.c. aĄry
vil-

W spółkach handlowych (nazł,la, siedziba spółki):... ... . .. ...

_ jestem, cełonkĺem rady nadzo rczej (od kÍedy) :. .. ..

- jesÍem całonkíem komísjĺ rewtzyjnej (od kíedy):. .. ...

... ...njĺ... .o|.et lją.
Ztego Ęrtułu osĺągnąłem (ęłam) w roku ubĺegłyrn dochod w wysokości:...

,/

nllĺ.../Ąry.
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lnne_dochody osĺągane z tytułu zatrudnienia lub ínnej dzíałaĺnoścĺ zarobkowej ĺub
ajęĄ z podanĺem kwot uzyskiwanych zkaŹdego Ęftułu:...

..:...... ...nrb...drltla

lx.

Składnikĺ mienĺa ruchomego o wartoścĺ powyżej ío ooo złotych (w przypadku
poiazdów mechanĺcąnych.naleŻy pođać markę, model i rok produkcjĺ):.

./).Jcĺp...Quqłd....h.gĺďcś,..:.!!3fl1ł.
t) -Żprl Ĺtłł..bo ć 2.oo2v.4..b'l...@bs..ę.............j..?s.ę2l. ..............:....../4 lłőąla C8? Ąooĺ3ą ' żooł,
.|,.ful.vkl'.;ę.?r.s!.-9. ...:.?.?.9.tĺł, j............
6) nH Lcą hoo - Zooou

x.

|ob9ualzania pieníęŻne o wartości powyżej ío o9o złotych, w tym zaciągnięte
kredyty ipoŻyczki oraz warunkĺ, na jakich zosťały udzíelone (wobec-rođo,

:.:.Y.::..:.i.":",:..:.::::]:::i:::::ľ::::i]|.:::.:.........,.................
...ĺĺĺ.. ..Äelgułj..

J

ł



czĘść B

Powyższe oświadczenie
s í, Koďeksu kamego, za
pozbawienĺa wolności.

sl{adam śwÍadoĺny (a), iż na podstawĺe aĺü 2g3
podanÍe nĺeprawdy lub zatajenĺe pnawdy groä Ęąra

1ĺ,




