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OSWTADCZENTE MAJATKOWE
czffia, zarzAdu-lorviatu, trJtierownita-iednostki
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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie oborvi4zana jest do zgoclnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 rv konkretnym przypaclku zastosowania, nalezy
rvpisai "nie dotvczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie oborvi4zana jest okreSlid przynaleinoS6 poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkorvych dochod6rv i zobowi4zafi do maj4tku odrpbnego i maj4tku
o bj ptego mal2erisk4 rvsp6lnoSciq m aj 4tkorv4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dofyczy maj:1tku w kraju i za granic4.
5. O5wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnic2 wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czpSci A oSlviadczenia zawarte s4 informacje jarvne, w czpSci B zaS infbrmacje
niejarvne dofycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz mieisca polo2enia
nieruchomoSci.

cz4sc A
I a, niaej podpisany(a), j* 

. . .e ,ue[iro. . .?r t.Yz;: ., . . .f;q,{,un.r:,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. NL 216 ,

poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. tJ. 22001 r.
Nr 142, poz. 1592 z po2n. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczarn, ze posiadan.r
wchodz4ce w sklad malZenskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowiqce moj maj4tek odrqbny:
I.

Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej:....... /1..It1(. ...rlp!-,rtu,!.
erJ



II.

1"Domo powierzchni: ..,...... ffi2, owartoSci: ..tytulprawny: .

z. Mieszkanie o powierzchni: r1r2, o wartosci: .. . ".tytul prawny

3. Gospodarstwo rolne:

rr 4ry Jrlr',, !'
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..,....t.i.R. rt/rli:; l1

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbE i emitenta udzial6w:
' rl

11.. )1i/., . l.tp.\\:yrt :'. . .. ...
UU

udzialy te stanowi4 pakiet wiqkszy ntz 70o/o udzialow w sp6lce:



V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynaleznego do jego rnaj4tkuodrqbnego) od Skarbu Patistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzzldu
tery'torialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastEpu.lEce mienie. kt6repodlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podai opis mienia i daiq nuuy"io, od kogo:

.agospodarcz{ (nalezy podac forrnq prawne i przedrniot dzialainosci):

Ztego tytulu osi4gn4lem(plam) w roku ubieglyrn przych6d i doch6d w wysokoSci: .r,1

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba

- jestem czlonkiem

- jestem czlonkiem

lLl

lri(. ,V.{rc,rr,'
\.) \,1

2' Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub .jestem przedstawicielem, pelnomocnil<iem takiei
dzialalnosci,(palezypodacformEprawn4iprzeclmiotd'zialalnoSci): .....,r.irK.. r-tlgr,]1"....- ... 

-
.'.,...rr.\..,toll"",y.. 
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- wspolnle z lnnyrnf osobamr ....\(..!l.r_....ilrtt1rin.:\.....
,.\\..\t0. .t\<h'1c'.,i.!.,..... ,,.\].:].

z rego,v,llu 
":i4"4.i(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ...,1. 

^ta rk !i,.', t .

...1;r..r,)t.. .t\ol.\Ctl., .. tJ.J



w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

(od kiedy):

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqc,
z podaniem kwot uzyskiwanvch z kaZdeso tvtulu:
. .-. 3.fi.,.Q1.a. ,?.6.. .: .'!t,{.? B.,1;!^*. . . . 

'ul/.{,rl.:j.1. 
. , . ry.ry jq{.qax,. . .

X.
Zobowrqzania pieniq2ne o wartoSci
r poLyczki oraz warLrnki, na jakich

powyzej 10.000 zlotych,
zostaly udzielone (wobec

w tym zaciqgniqte krcdvtl
kogo,wzwi4zkuzjahim

zdarzemem,,w j a\iej wysokoSci) :

^.,ir..hif,.....t\tl\r.3..'1..



PowyZsze oSwiadczenie sktadam Swiadomy(a),i2na podstawie art.233 $ I Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci,

$,rs\'' [eqorltel^l Jl, o1r. *i:tq.,, (q,{e fro!,rr,
(rniejscowoSi r data) (podp is)

i r '.NiewlaScrwe skreSlii.
'Nie dotyczy dzialalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzqcej,

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
I - ,.' Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


