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1. osoba składająca ośrni"o"""nle obowiązana iest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnł

nia kaŻdej z rubryk' 
a w knniłrafnum nrżvb ależy wpisać "nle dow,
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osoba składaiąca ośwladczenie obowiązana jest określlć przynależność poszczegÓlnYch składnlków ma'

jątkowych, dochotlów iióii","iąr.,r oo ,ąąidu ooĘonego'l ńahiń objętbgo mapeńską wspólnośclą ma,

iątkową.
ośwladczenleostaniemajątkowymdoĘczymaiątkuwkraiuizagranicą.

5. ośwladczenie o stanle majątkowym obejmuie równleż wierzytelności pienlężne,

6. r/Y częścl A oświadczenia zawańe są informac|o ia!n_B, w częŚcl B zaŚ lnformac|e nietawne do§czące adre'

su zamieszkani" 
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poz.{868},zgodniezart,2tctejustawyoświadczam,żeposladamwchodzącewskładmatŻeńskio|wspólności

ma|ątkowe| lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

_ środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: N|\i §§,\q (LtĄ

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: trlrU 'Uo] tCttł

_ papiery wańościowe: ti}lE §Sl 'ł tt-q
na kwotę:

lt.|,'\
1. Dom o powiezcnni: łĄl" mz, o wańości: hluŃo\Ć 0ŁOŁ0 55g Ttł§ l o,)urrnł\A

tytutprawny, hJł§Un i ńSNoit ń^iip§suł " V,]Rńo{,:

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wańości NlE D§fiL{ c?.t,{

tytuł prawny: N 'ę 
§ń Q ttrł

3. Gospodarstwo rolne:

rodzai go§podar§tl^ra: , powiezchnig; N\[: OŃ'ł cut

o wartości: t'l \E DOTq Cł,|'Ą

rodzaj zabudowy: \\\0 0ÓĘLr\4

bu0otlurqI{Ą 5{1ł ml
0(or<,o O0,gŃfi

tytul prawny, nr§ T<lfi CLl

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokośc1l$l§ §p]\ 61t4

4. tnnenieruchomości: LOĘ§L usŁuęioiltł łTrnŁ r,lnąio§ć o--ńOit,.J'-uii()o'u.,,Ą§t\O§i nPruŁ€Ń§iłł

powierzchnia, łQ) btt't{^łuI LlnNDLO'JO-ufiuut(oŃq !'i:Ó;i *1iółi *c;*oÓ'jł il'r{Ot 0'D0}'

o wańośc :,oi*i-Ę *,fJ\\łmr-m.iil-H.}liTiij,'r$l:§ ):5,,.,,i 
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tytulprawny, hć) o),tfibt(Ą ouDctłi_i*n łgn *:,-ht1],-§t:otłVo liO'r: lł\ \'\khb\}'D§t

!,c1) ctmrł-iq oRNi, 6iia'n,i'"l.r*'*;o§c*;;' ,;;łr. ,rs+\11kAgl\O\t ń"ł_,
hę) nonoH 1oo*2 wRcjoli ło Ę ŃgqJVu§L\t)V tł Ą\b z*.qrułł,



1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: NrE O S u (tr\ł

udziały te stanowią pakiet więks zy niż 1}o/oudziałów w spółce: t'ł lr Ddir n'q

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości,Ńte D,5itłctlł

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podac liczbę i emitenta udziałów:

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

-j)6t\ ąx

przedsiębiorcow,

,NltOcitłł_tł

lv.

1. Posiadam akcję w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet więks zy niż 1}o/oakcji w spółce: Ę lg otlsł ct"ł

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlU}O]\ł |'tY

2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: illĘ Ofi q tL"\

Zlegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nl§ DO]tttł\Ą

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące_ mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: Nr€ ,$§Vurr{

Vl. ,l
1 . prowadzę działalność gospodarczą (nalezy podać formę prawlą i przedmiot działalności): h Ł F,SNOSL i 61ĆLEf

' " ś§; rq'N'rrin,- ńrIŃn s{ÓŃĘ l te in Ń o ctxt,owy §A,ń 1rą nurc"lbt
-- osobiście 'TfłK

- wspólnie z innymi 99g5ą6i }Jtli prŁt\4 t\t\,\§ rv[ rnłgil }Ą, ,!t-t^Oi,t - YJT ą bł,9ł

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód l oocrroJw wysorosci: ;DoU,łÓt} NĄ${eŃ 
''{' l|fun,bl

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (na-

leźy podaó formę prawną i przedmiot działatności): N Iu ,}$Tt{§tq

* osobiście Ntu §DTtłcrq

_. wspólniezinnymiosobami )\tti,)D]t{til
Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym dochód w wysokości: N16 Do.iqCZ,4

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spólki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): \|iE 
'DfjTttcl}'4

t jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): fu iE ,P§iY lutl

- jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy1: NiE Oo'iĘąq

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: l§\E DOT\łŻq

vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ, z
skiwanych z każdego tytułu: o iElt{ żp &<l4ty *|* a,| ą x^ ,,Ł0 8 i

podaniem kwot uzy-
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l.
§kładniki mięnia ruohomego o wartości powyżej 10 ooo złotych jĘ Rr.yRuoru ,Polazdów mechanicznych naleŻy

podać markę, modelirok produkcji;,\lŃ'Ta.FŃdęOq:ge 
'4q98 

ŃiŃoŚt o( i0 t6, .l

tąEThie LEF.iNJ ,.l,.{QC6A?€NlE r.ucxe6l9 ,r^l,łq:,out$u 
"':i ,l4i,6 5 9,!0 i ^ył,łv,łgłłx. ,[tLto* fun^,g kfi,e DqTftTlxLN,( l]rJp)sAtgrllb ąJ,KO\ 4b ,680 q*nirmo S,łgj,ił ,, 7,8'Nł o"

zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,

;il;ń;i-,fi,ł,Ii;srn,_;,ggri3łłti,ir tr#§śilT'il*'łff§ł€T-'Sll|,ł§iĘilfllił,-,y- wwbtcł§ł.u§Łt c:fJ(łl,
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) , iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawOy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,
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