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Uwaga:
l.

'°4' 2W (^ŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
."crio"ka_za,rzi}tl" powiat"' sekreto"a powiatu, skarbnita powiaty kierownika jednostki

organizacy^^ow^u,^byza,;z,dza"cej i członka organurz7^^^
Prawn!> orazosot)ywy''?Jac^idecyz,e^"n^

&........................^TOr A//dnia

obowiązana jest do zgodnego^n,:nkLaS;^2e"ie obowii!zana jest do modnego, p^d,, starannego,, upe.nego
^poszczeg61ne rubryk, nie znajduj, w konkretnyn, p.zypadku stosowania, należy "pisai ^

:̂
wld^"^o,stanró-marótkowym obejm"^rów"ieżwie^

^P^S^^:^^^ - ^.ee ...
Ja, niżej podpisany(a), ...l^y..|i.*.U.U.......^JU>y!t,l^ [\Ą \ ^AL/' -

urodi
(imiona ijjaz^ko orazjiazwisko rodowe) -.......................................

Izony(a)^ ff..w..J..^.^..!f,. " .......^.0</UA.ltAl/..
^.(^0^..,.(ll^^ ^[[)][^3^
...'......^p/fA..,..".....p(ZflR:::i,^z:M^w-^

zatrudnienia, ^jlanowiski/Iub funkcja)

^^^8^^^^^^' N^^^^^olT^^

Zasoby pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ......./M.........^.^.^.

papiery wartościowe:........ .^..........^.^.. .0
II. .na kwotę: .....^....il0!^..%

;" ^ o po^e.,: ^^.^.... ^ o ^o,:lm"!fet::'^"IlSSS"
^: ^^s:"chm^2:° w-^.<?o^.:, ^p^;^@ggg|2:

rodzaj gospod^wA^..[^^,(^^^., p^^",,^^^l^^^_'^
o wartości: ....Ai.-LQ8.Q.^!._ ^ -v - .........-...........-.........................

rodzaj zabudowy; ,..'^~..

tytułprawny: ,,^i^l!^^^i^^^^^^;;^
4. ^sonSSemwam) w roku róie^m Pr2ychdd . d°ch6d wwysokosci: ."r,^..

powierzchnia: ;fei^^^..;^|.(^L.^..........":.....,^.&.t8.P>?.[l,
I'W,V|UMI| ' ^r^AI hn n B

6
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III.

o wartości: .^^.....^^djCLL^..,........^.. ..J..
..^^^WJ!^^...........^..M.^,

tytuł pr^y:...^SLC.VMl^^."^°^
l...........................................^-fM^

ziałow: ./.^........^fcfiPosiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:./

udziały te stanowią pakiet większy (liż 10% udziałów w spółce:

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

IV.

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

^ C>Co^Q^
......y^......

.c oW-o^c
"1

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: "oST^o
u

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

o
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które jrodlegato zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od

kc>80: ^ OCo.k ^.^sl...

VI.
l. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiścieZI^^^^^lS^Z^
dl...

wspólnie z innymi osobami.............{.'..'ri........Q)
..J.....?....

Z tego tytułu osiągnąłęm(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

..{Wi......S.{Sf..^..
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy

podać formę prawną i przedmiot działalności): .........^'A?.
b

osobiście

wspólnie z innymi osobami ...............^!.lL..ul&fL^.'
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VII.

Z tego tytułu osiągiu)iem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..^.'^......UUJ1.V\..
"G"

I. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): . ... ffr"....... \!^J

jestem członkiem zarządu (od kiedy): L< &lj,)+\ Cl

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ./t.'~C"........?^):.

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); ......ffi r~^. S dl
-J"

Z tego tytułu osi^gnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....^k^........O.L9/
2. W spółdzielniach: .......f'w.

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ff.\f.L.......... Q^fv^\[i.

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
O S

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):........ 4"...".....fi^.fc.u
o

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..[fl{^..
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ......A.lid>........@?nS.;t~.łn,c>Li.,/.,

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ............ ^Irf............Q^°.^..f^\.
u

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......^"A.

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . .../.'.fffi............. Y.^,'

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.
u /

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zaj^c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu:

.I^I^RWL'^W1
M^..[^lM.(M-....^MfW

'SkiSo'1
co

.|!!

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać
markę, model i rok produkcji): ^^ r^ ^-{-..;

J
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x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich
zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

?^I@SE^ou^:;:^:3fi^
,OJ(k":-""""i Wdl^

'J^ZS.
:!:::

.di^...^VfiM^
^^MK^.'......Mń

l

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby skladającej_oświa|dc?enie: .°<:°'.....'IA'W.....UCIU..IC?.,.. ^(^0
}L.

Miejsce potożenig nieruchomości wymienionych w ounkcie II części A (adresy
i. ^..:M....K^..i..M^..MS^
2^^1IS!:,;EZll@^s::::::?§M:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
"3. JS^SM^S^^S^^SS^i
4. ^^..^....i^^.,.y.....^.&.^3.5......"^.ffl
f) 9-MC (M& Vkk,(McrUoC^ J' ^

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

u^lti. ^oO^^X- ^^
(miejscowość, data) (podpis)

Niewłaściwe skreślić.

Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych
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