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...^A.^Q^Al. M*/&J2h 2sMl
(miejscowosc) ,

Uwaga:

1.

2.

4.

5.

6.

Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda^ starannego
i zupemego wypelnienia kazdej z rubryk.
Jezeli poszczegobie rubryki nie znajduja_ w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac "nie dotyczy".
Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatitowych, dochodow i zobowiazan do majatim
odrebnego i majatiku objetego malzensk^ wspolnoscia^ maj^tkow^.
Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku Wkraju i za granic^.
Oswiadczenie majatikowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
W czfsci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czesci B zas informacje
niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

CZ^SCA. ,_ r>

Ja, nizej podpisany(a), .../..^!. JlQJ&I ^.^\q...^.w?.LU
t(imiona vtfa^wisko orsp nazwisko rodovl|e)

urodzony^ SJL&Zl .fi.^S.^ w £g..\2h4..Vl..L
I3"£.£'.Q 3§ya^L& ~ ^5.^ Q^al

..^..lL.t.^k^^...Uk bbaJtaib;
( miejscezatrudnienia, stanowisko tubfunkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelnia_ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r.
Nrll3, poz.715 i Nr 162, poz.1126, z 1999r..Nr49, poz.483, z 2000 r. Nr 26, poz.306 oraz
z2002r. Nrll3, poz.984 i Nr214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorza_dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr62, poz.558, Nrll3, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej
wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:



I.

Zasoby pieniezne:"

- srodki pieniezne zgxomadzone w walucie polskiej: ^5©o0

-srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: .M.J..C Q&b^X^..
<j...r..

papiery wartosciowe: .Vl.l.^ doM^/.

nakwot? KM& &L&..

1. Domopowierzchni: ..$5?Lm2, owartosci: •}lQ....h^..l.L.tytulprawnyMoja.!l6to.bM&...^tNxil'wA^e.
2. Mieszkanie opowierzchni: m, owartosci: Y}S£*..SsteL&y.. tytul prawny .^ij&.....d>tA>£\_....

3. Gospodarstwarolne: ^ ^^ '̂.Ma* /ItyltfJu
rodzaj gospodarstwa: ...Ck&Sd&H&lib* x^S.&.VJ.Ja.'M&f. , powierzchnia: .'

owartosci: J^?.£)?.<?J>iL^^ ..™*.^?^.L;lll.L.6P^ ^ "£S^ '
ducplW wiles'"©^ D,4 5 l^l-ia. ciie^ ^ &OC, -f '̂-rH'i hm. (die '̂tPvjfc- 5,? li*

rodzaj zabudowy:...! : I .„

tytulprawny: 2S.J. 1 [ r..,.f uyo

Z tego tyttduosjajmatem(eJ[am) w roku ubieglym przychod /3o4.v.G>tL..4r..r.$ti..ij

idochod wwysokosci: ...^d.?5>$.2>....[5.Q..i7.. WL..k±Ji U..&....1^.ALL{.M L1....:
4. Inne nieruchomosci:

powierzchrua:4.l....4.1?:vi.A^^ }^.....\^...±L^k^..~.^.19.^?.^
h\l %L.?x2....d}ib?.\&. &..&<&&§&*&. SsJL*&~jJlbLjL -.e.^filkv?.r«.s.iisdc
oWkrios'ci-^S^1'' ^'^Y^e^0' ;^^^&^*4x o btSK^Wi jii, . 3Jk£ ^^ 00 4s

tym^raw^.-.t }3j[M^S 45^ ^^^Itft^?.....?

'J4

L^S.Yc>^£-?''<B-'y>^5C ^<a''?•.

m.

Posiadam udzialy wspoHcach handlowych -nalezy podac liczb? i emitenta udzialow: ...v:..^....C3,o|̂ c^

udzialy te stanowiq. pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: ;W.c £\&\~^^/^-

Z tego tytuluosia^na_lem(?lam) av rokuubieglym dochod w wysokosci: v>.v^ ?4&.\



IV.

Posiadam akcje wspolkach handlowych -nalezy podac liczbe iemitenta akcji: ....^..^ (d».«nyC^_

akcje te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: ...M.CS~ .ck?..\^^Y^^

Ztego tytuhi osiajmalem(ekm) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ...hag* 3<?.),

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, odkogo:

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac form? prawna_ i przedmiot dzialalnosci):

..\a!£,....c^.W^k^
- osobiscie UUC- tl&.Jfo.fc*

- wspolnie z irmymi osobami *ur« .^.V*?.;^^^..

Z tego tytuhi osiajmalem(?lam) wroku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

...VUX-.

2. Zarzadzam dzialalnosciq. gospodarcza_ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawny iprzedmiot dzialalnosci): ....W&. &a\

-<-A 0

w^nnlnie 7 innvmi osobami Vi^*/ .t^£'.y~^Jh>^.....

Z tego tytuhi osiajmafem(elam) w roku ubieglymdochod w wysokosci:. ...V1.\.C... ....<sk?.b\^..



vn.

1. Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ..h}Sr. £a&.MsA

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): .1i>.c ga^J^As*-™*

-jestem czlonkiemradynadzorczej3 (odkiedy): ^.^.....id&L^ir.-^..^.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...Auuc- <a^.L^~^..

Z tego tytuhi osiajmalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:..

2. W spoldzielniach M«C CX&-J

-jestem czlonkiem zarza_du (od kiedy): .Vv.»^.....£?U?..t^h^^^.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....MciL*-. ei£>.^»^

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .VUvd d^^^^..

Z tego tytuhi osiajmakm(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ...3fl.f£*....SS™

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza^

kxi^ dek^z;
-jestem czlonkiem zarzajdu (odkiedy): ya^a^, (glc?\s^.i_^....^Z..

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ^.^.....d^b^.w^..^/....

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Vk&S«s S^^^x^^^.

Z tego tytuhi osiajmalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ..sadL e?]#T

vni.

Inne dochody osia^ane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytuhi: „0.v^i^4fi^0czlj..£3o*.'x_ kSKs-.........l5fc/<R£| ^\>
J2&h*c^!i^Ji2k^^ ^...^..^^.^...Q^lL i.^itb.
....Lo....i^o. ^.JaAuJuu. £4vuA.fei.^ik. 1 A2?.5....M.h...l.i4....i.!

i.iA.vfeagA .fc^Q.-CLC^ :t r^rr^.

•^'ttP^otw^ r&zz^ i "tn^t(^ T^X^""i^"w^ ~""5oo^ *AiT



IX.

Skiadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rokprodukcji):

.CdMApA. ^©W..c^. $XZ:.dLL dS&Ja r. 3.Q.kt> &£JL~ •

...,c^;.ai.\t wdflflft^ ^-j*u*> C.„3.ko..../iifii^...vM.b$J....uAfi
^e£w.©.ckAti GaSSttUflu-. )Sfh kaaaAuJju>Jx rfUSS LUaLkstJUSLXMi

LaJrfX- !•- •4--K&jQM&sxobp 4 -4. *-,&+-—•©•-

X.

Zobowiazania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciajni?te kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ..« -^v-

iULk k,.^k.u.:^....5>i2 m^^lOJA.
ii^Si ctLw r. 2ii.Q .d.|ili4.fe-y

Zj£3ul *«4A^ Si* •ll^l..,...?o
^c*A!&> Viia-, (*L>H£i Sifettot S.tt£>iA. 4.1.3.33... W..Mx'

\L«2L .QkL l£kQ AOQ.0'00
)UA^ k^l. CJWfew M.i£fe;4..>I..
ikJk. k^iw. fiS» J>.0.1+.?.iI- a^ f2^i ..r. iiaS^i/L.

(M

CZ^SC K V ^
n^tj^v ievi &W>, u^>-\/7o''r?£'5c-i v^

1
<We i~lz>>~+~\

(miejscowosc i data)

.d^fc\.l.f±ru^7
(podpis)

1Niewlasciwe skreslic.
2Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslirmej i zwierzecej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy radnadzorczych spoldzielni mieszkariiowych.

Uvv,


