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Uwaga:

1. osoba

z

składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

prawdą, starannego

i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduią w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać ..nie dotvczv''.

osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określićprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów

i

żobowiązań do maiątku odrębnego

i

majątku

objętego małżeńskąwspólnością majątkową.
5.

oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.

W częściA oświadczenia zawarte informacje są jawne, w częściB zaśinformacje nieiawne

4.

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie qraz miejsca położenia
nieruchomości .
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ......'..p.r., ../t9......4'1.-6..6.{,'...' w ...........ŁilB.ęĘ

M^|.!Y słFElAll$ta
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się

z

przepisami ustawy

z

dnia 21 sierpnia 1997r.

o

ograniczeniu prowadzenia

z 1998r. Nr
z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr

działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Di' U. Nr 106,poz. 679,
113, poz.715 i Nr 162, poz. 1126,

z

1999r. Nr 49,' po2.483,

113, poz.984 i Nr 214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998r' o samoządzie powiatowym (Dz.
U.

z

2OO1r.

Nr

142, .po2.1592 oraz

z

2OO2r. Nr

23, po2.220. Nr 62,poz. 558, Nr 1 13, po2.984, Nr 153.

poŻ.1271, Nr 200, poz' 1688

i Nr

214, poz. 1806), zgodnie

z

aft.2ic tej ustawy oświadczam, Że

posiadam wchodzące w skład małzeńskiejwspólnościmajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:
- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
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- papiery wańościowe: .. ....'.....'.'..'.....'...\l! E.......'.'....P.o.T./. 9p)

na kwotę:
il.
1.Dom o powierzc nni: ......Ł?-ł'.......... ffi2, o wańości: .Zp9...q.qp..'.'. tytuł prawny: l'']'s'tńp'.l'.lłngNp.:ć'

rłłć.

*2, o wańoś ci: 'xfi.?'Q.a.:il....tytuł prawnv:.'NF..Ę&Wł{ts.}łd'l
'?s'
- piłniea

2.Mieszkanie o powierzchni: '..F*:
+ a'Ą+ r'r}
3' Gospodarstwo rolne:

rodza1gospodars twa:4ęś.\'.t...Ę.łst...Eęv.ryil.'?Łs/'Fpowiezchn ia, ' '''. '..,?bk.....?.?..w
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychÓd idochód wysokości:

NlE ys'ĘGŃ

4. lnne nieruchombści:.

,

o wańości:

Ę r*t'I

.

ilt.:

Posiadam udziały w spółkach handlowych

udziały te stanowią pakiet większy niż 10

-

o/o

nalezy podać liczbę i emitenta udziałów

udziałów w spółce:

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

.

tv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji: '...Nif

...''P'ę'ucłY.

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego dÓ majątku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związków
lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu
naleŻy podac opisTnienia i datę nabycia, od

kogo:

'|łjt..'. .pp'w..ę1Y'..''''

vt.

Prowadzę działalnośćgospodarczą2 (należy podać formę prawną

_osobiście:

-

wspólnie z innymi osobami:

i

przedmiot działalności):

Z (ego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:

2'Zaządzam działalnościągospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem, takiej
działalności(nalezy podaÓ formę prawną i pzedmiot działalności):'..'..........
.'.r./.{
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-osobiŚcie'
_

'

wspólnie z innymi osobami

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

vil.
1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba

-

jestem członkiem zaządu

-

jestem członkiem rady nadzorczej

(

spółki): . .\|lF.

pg.Y

od kiedy):

(

od kiedy):

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

-

jestem członkiem zauądu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzo rczej3 (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

q.L.Y

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

3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą: .....'...'.!:ł.LĘ.....p-9:fi.ęa.y

-

jestem członkiem zarządu

(

od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej
-

(

od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: .''..'.''.'..

VIII.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lOb zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu:
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x.:
Składniki mienia ruchomego o wańościpowyzej 10 000 złotych ( w przypadku pojazdów mechanicznych
naleŻy podaó markę, model i rok produkcji): ......'..

.E.o'P.D''.... .T=o_ęv..* ''

.Ł0.o. €'r.,......N.s.P.dg.ĘłŹtS.N.qE
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x.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczhi oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości)
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