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Uwaga:

.V|><
dnia

-  ,dniaM-..QA.^U?C^ fV
3 0 "03" 2021 ' (miejscowosc)

1. Osoba skladaj^caoswiadczenleobowi^zana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupelnego
wypetnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac
"nie dotyczy".

3. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow
maj^tkowych, dochodow i zobowi^zan do maj^tku odr^bnego i maj^tku objftego matzensk^
wspolnosci^ maj^tkow^.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.

5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W czfsci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne
dotycz^ce adresu zamieszkania skiadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

iona i nazwisko oraz nazwisWo rodowe)
Ja, nizej podpisany(a),

(mi

urodzony(a). A.%k...or. w

£> .qS.w .v^... .S).o. m... !M.e.C&2 fm(. A...
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni^ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce
w sklad tnatzenskiei wspolnosci maiatkowei/lub stanowi^ce moj majqtek odr?bny:

I.

Zasoby pieni?zne:
- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polskiej:

- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie obcej: fX\h%.

- papiery wartosciowe: .(VOA.^. CLO-'m
na kwot?:

1. Dom 0 powierzchni: .^O..Q m\ o wartosci: .l:j.Q.Q...f:yp. tytul prawny:/I V 1 ^
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2. Mieszkanie o powierzchni; ..r/.-TT rti", o wartosci: /iry..V...!<Wp... tytul prawny:
3. Gospodarstwo rolne: ^
rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:

0 wartosci:

rodzaj zabudowy: v

tytui prawny:

Z tego tytulu osi4gn4lem(5lam) w roku ubiegiytn przychod i dochod w wysokosci: .^VU£...dx).k^^?U^U.
4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

wartosci: /MXC.

tytul prawny: (WG.£< ^jO-

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nale^ podac liczb^ i emitenta udzialow: ..CySh.Q.

udzialy te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce: fVu.^.

Z tego tytulu osi^gn^lem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .OLo 'i.'

IV,

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nale:^ podac liczb^ i emitenta akcji:....CVv>''6,

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytulu osi4gn^lem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkow lub od
komunalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac
opis mienia i dat^ nabycia, od kogo:

Qi(l

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcz^^ (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):CLO-^^COi^



- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi^gn4lem(9iam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialaWosci I
(nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dzialalnosci): CX<!2rnU|QSA/|.
- osobiscie /!yvk<6

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osi^gn^lemC^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: CX/XLcC.

vn. ;
1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): ZVU/.^, CU5±iiC<i2j\^.

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): O/vL.6.. iCL>Q4^.C^eA>^..
-jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): /VIL£

Z tego tytu(u osi^gn^tem(?iam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: (!yw£ ^Lo.Tlrl

2. W spoMzieiniach:

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): (VJA.t,

-jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy): dL/iO^.£Cuj.

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuiu osi^gn4tem(?tam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadz^cych dziatalnosc gospodarczq:

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): CoA<£.

Z tego tytu)u osi^gn^)em(?tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: AlA-C-.

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu:

Lb.3..2>.A.....\.6.(Q ....

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ziotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nale^ podac mark^, model i rok produkcji):

....ni.iai...7rt.rix:i SijQJA....iy:. |D.<?..l....A.U..O.D

..:^..H...H.....'r..a..^^ .px3.j I'R.O.O.

X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tyin zaci^gni^te kredyty i po^czki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
.  MJd^. d.Q. UM. loa tf?..... fc. ̂
.<U.. %jQ. .-fe. .ry. . A . ̂...

1..;^. . f * * "y

..'!^..tO.Ul4 WvV>..t^.|?.u^.nu. 'd.Q.A.\^j>.

..su^.d.;a^.C^.?.f^....<y?^...w(^3I^

..Vvvsc dw3iplal^

..LovpAQ„...p2>c?«i.oIa elo...K!^Xcdb.v| A5.:V.(^..,..^.dA.£A^".R^ii^.^u£....4^

CZEJSC B

Adres zamieszkania osoby skiadaj^cej oswiadczenie:

Miejsce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz^sci A (adres):

1



2.

3. .

4. .../VU/.C.

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

0  (miejscowosc, data) G (podpis)

2

Niewksciwe skreslic.

Nie dotyczy dziaialnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.




