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osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupelnego łypelnienia każdej z rubryk.
Jeż;li poir.""goln. rubryki nie znajdują łr, konkretnym przypadku zastosowania,
należ_v wpisać
"nie dotvczv".
-snaa".ią""

oświadczenie obowiązana jest określićprzynależność
poszczególnych skladników majątkowych, dochodóu, i zobowiązań do majątku

osoba

Ódrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością majątkową,
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą,
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne,

częściA oświadczenia zlw^rte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dotycące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca
polożenia nieruchomości.

w

(mięjscę zatludnienia. stanowisko lub

fu

nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustaw},z dnia 21 sierpnia 199,1 r. o ograniczeniu prowadz,enia
działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 2l6,

poz. l 584
(tj. Dz. U.

z

póżn.

zm.,) oraz usta\^,.v Z dnia

5 czerwca l998r. o samorządzie powiatowym

z ż0l3r., poz,595 z póżn. zm.). zgodnie z ań. 25c tej ustawy oświadczam,,4§]adąm

wchodzace w skŁd małżeńskjei wsJrQlno

lub stanowiące mój majątek odrębn1,:
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I.

Zasoby pieniężne:

polskiej:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie

"""",

- osobiście

- Wspólnie u innymi osobami

dochód w wysokości:
Z tego tyułu osiągrrąłem(ęłam)w roku ubiegłym

............,.......,..N-/€...€)C.r..."ę?..ź........-........"
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spółkaclr handlowych (nazwa, siedziba spółkil:

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy);

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

",Xi€",'...ffi.-r?.ę.Łr....,......,.......
,

dochód w wysokości:
Z tego tyułu osiągnąłem(ęłam) rł, roku ubiegłym

.
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2, W spółdzielnia cn,
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jestem członkiem zarządu (od kiedy):
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jestem członkiem rady nadzorczej' 1od kiedy;,

-

Z tego t}tułu'osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
Ł. ż...,.....
.,....t

lE..m.k(.

3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:

rł, wysokości:

r"" """",
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(od kiedy):
.iestem członkiem rady nadzorczej

-,",,","

",-**;;;;";;;;-;";;,,

_

Z tego tl,tułu osiągnąłemlełam ) w roku ubiegłym dochód ly rł,.ysokości:

.......k/ę-...,o., a.T-ężc. Z. r..,.,.
VIII.
Inne dochody osiągane

z tyułu zatrudnienia lub

innej działalnościzarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych,z każdego tl,tułu: """"""",

.&..*.7Ół.....

,lę.cłp.a,tlftłłQ.N:l:.l ... ..

...

o wańości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdótł,
markę. model i rok produkcji): .....N/.E_..e.T_?.C,?..?

ruchomego
mechanicznych należy podac
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