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rMające
'osobywydającej decyzje administracyjne w imieniu
zajĘcej ! zło:

/
(mi'e] SGowość)

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest .do zgodnego z prawdą, stal'annego
i zupełnegowypełnienia każdejz rubr.yk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać ''nie dotvcz:

11

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkoxWch, dochodów i zobowiązail do. majątku odrębnego.i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy fnajątku w kraju i za.granicą.

5. Oświadczeniemajątkowe obejmuje również wiefżytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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rimiona i nazwisko oraz nazwiskorodoŃĆ)
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(miejsce zatrudnienia,stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z. przepisami.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, r)oz. 679,
z1998 r. Nr 113, poz. 7] 5 i Nr 162, poz. 1126, z .1999.r. Nr 49,.poz. 483, z2000 r. Nr 26, poz.
306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214,.poz. 1806) oraz:ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

samorządzie
powiatowym(Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1592(frazz 20.02r. Nr 23, poz.220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, póz. 1271,-Nr- 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1.806),
zgodnie z ait. 25c tq ustziwy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l
Zasoby pieniężne:
środki pieniężnezgromadzonew walucie polskie

Hel..d.$cz.q'........

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej :
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1 . Dom o powierzchni: :::......... 'Z.)..4..
tytuł prawny : ......../O./a.b Ł;.O)C.

mz, o wartości

2. Mieszkanie
o powierzchni:. Hi'ć.''l':laczy'

ń2, .dwartości
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tytuł prawny :

ospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:

powierzchnia

nj.c. dqtqcq.

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłaln)
w. mku

ubiegłylm.. przychód i .dochód w wysokości

4. Inie niemchomości

a.l$...ggł'9.c:'Ł
13.

powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:111.

należy podać liczbę. i. emitenta udziałów

Posiadaja pdpiały w spółkach handl(twych

a/e..ek?©eą
udzial

Z

te

tego

stanowią

tytułu

pakiet

osiągnąłem(kłam)

większy niż
w

roku

10%

ubiegłytn

udziałów

w

dochód w

spółce

wysokości
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Posiadam ,akcje w

spółkach

handlolbvych

należy. podać -li.izbę

].te.
.do
qc.,z.
y...
akcje

te

stanowią

Z tego tytuhl

pakiet

osiągnąłem(kłam)

większy
.w

roku

'niz

10%

ubiegłym

i

emitenta akcji

akcji
dochód

w
w

spółce
. wysokości

V
Nabyłem(ain) (nabył mój małżonek,. z wyłączeniem mienia: przynal&żnego do jego m4ątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, inną państwową .osoba'-prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, icll związków lub od komunalną osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mierlia i datę nabycia, od kogo:
P iĆ. ..ć11shcQ
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1. Prowadzę działalność gospodarcząż(należy podać fonnę prawną i przedmiot działalności)

nR,...cbtqczq'............, .......

osobiście ............:.... .-''.

1)

Z tego tytul

osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym .przychód i dochód w wysokości

ai.i. do'Lqc,alj- ::..-l.....:.l..

2. Zarządzamdziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielefn, pełnomocnikiem takiej
działalności

.(należy

podać

li":-..'18tGub.
.

formę

prawną

i

przedmiot

działallaości):

osobiście

wspólnie z innymi osobami
Z

tego

tytuhi

osiągnąłem(ęłam)

w -: roku

ubiegłym

dóchód

w

wysokości

w

wysokości

1. Współkach
handlowych
(nazwa,
siedziba
spółki):
.....m.Z
e ....aPłg.
ę€g
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od l<iedy):

jestem człóńkiem komiqi rewizXjnej (od kiedy):
Z tego tytułu
osiągnąłem(.kłam). w roku

2. W spółdzielniach

ubiegłym

dach(5d

ubiegłym

dochód. ' '.W

:hi:a::::::a@ą

jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rada' nadzorczej3 (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :
Z

tego

tytułu

osiągnąłem(ęłam)

3 . W fundacjach prowadzących

działalność

w

rol<u

gospodarczą

wysókóśći

n}.c...doll$cq

jestem członkiem"zarządu (od kiedy) :
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) :
- jestem członkiem komiqi rewizgnej (od kiedy):
Z tego tytułu
osiągnąłem(kłam)
ń'. : roku

ubiegłym . . dochód

w

wysokości

l

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub .zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z ka=jdegQtytułu: :.,..--;;.
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Składniki Jnienia ruchomego o . wartości powyżej 1.0:(iOózł:otych (w .:przypadku pojazdów
mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkc:ji): ..:...óże..(;$óly.(zly....---.....

X
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty

i pożyczki oraz warunki, ha jakich zostały udzielone (wobec,kogo, .w związkt4ż jakim
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Adres zalnieszklinia osoby sldadającą oświadczenie
Mlidsce położenia ljerunchnołllości p'jlnienionycA w płlpkcie H.ę;mści-A (adres)
2
3
4

Powyższeoświadczeń-Lie
składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanienieprawdy lub zat4enie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

ąad.ka,JU
.,&.ńę..
.....ż.a,.a::ŁO.#
(miejscowość, data)

...Ęk&.u.a,.
.:i
.(podpis)

1Niewłaściwe sl<reślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczeJ w rolnictwie w zakresie brodukqi

w formie i zakresie gospodarstwa.rodzinnego.
3Nie dotyczy rad iLadzorczych sp(5ł.dzielnimieszkaniowych.

roślinne i zwierzęcej,-

