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Uwaga:
1. Osoba skladajqca o5wiadeenie obowiqzana jest do zgodnego z

kaidej z rubryk.

(miejscowo6t)

prawdq, starannego i zupelnego rrvypelnienia

:j'u[tus[ dnia 2S {istoparfa 2014r.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkrctnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad .,nie
dotyczy".

3' osoba skfadaiqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6lid przynaleino6d poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do maiqtku odrqbnego i maj4tku objqtego maltefiskq wsp6lnoiciq
majqtkowq.

4. Ofwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. o-6wiadczenae maietkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pieniqine.
6. w czq6ci A o5wiadczenia zawafte sq informacje jawne, w czq6ci B za6 informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci.

czE56 A

Ja, ni2ej podpisany(a), %)ies{au Cienfuyu,sfti

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzOny(a) l^l u,r:einia 19,i8 r. w ,puftusl,y

::' :': : :' : :'' :' : : :: :': :!!': !-' : : *' ! " : : : ::: :' : : :' : ::.:: :
(miejsce zatrudn ienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznanlu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej pnez
osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz, 679, z 1998 r. Nr 113, poz.7L5 i Nr 162, poz. LL26, z 1999 r. Nr 49,
poz' 483, z 2004 r' Nr 26, poz, 306 oraz z 20A2 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 @erwca l99g r.
o samoz4dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 20Q2 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 55g, Nr 113,
poz' 984, Nr 153, pz. L27L, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oiwiadczam, 2e posiadam
wchodzqce w sklad malzefiskiej wspdlnosci majEtkowej lub stanowi4ce m6j majatek odrqbny;

I.
Zasoby pieniqZne:
- Srodki pieniQ2ne zgromadzone w walucie polskiej:
u,spti{u,fasnoif nai4tfr,g*'a : :onq oft I0 tys. zf

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej:
nie dottc:1

- papiery warto6ciowe:
nie {otyr:1

na kwotq:



u,

1' Dom o powierzchni: oft t2r,m m2, o wafto6ci: ud. .loo t1s. :{ ftuspifnoil matzcrisfa) tytul prawny: po:t|o[ettie na 6udo.n,(Dtry:ja n*r 9112004

2' Mieszkanie o powierzchnit '10,9 m2, o wafto6ci: ofutto 56 t4sigry :fotlcli (wsp6[noi[ ma{:ukQa)gul prawny: spdfi{ziefcze
u,{asnoiriotuc -.d?,!p'u, 2001 r. (mienQa,u nim n.oia nutma) .,,,.,,,,,,

3. Gospodarstwo rolne:
rcdzaj gospodarstwa: nie i{ot1c:,1t, powiezchnia: o waftosci:

z tego q/tufu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i dochr5d w wysokosci:

4. Inne nieruchomo5ci:

powierzchnia:
d:ia{fg |udaw'kna (stanoai4ca a:spLd'wfasnoitl ma{:eisfu1 ) o ptt,wiarzcfrni r1.10 m:"

o wartoSci:
oft,i6 tys. :{ - :afutp u fatacfi 2002/2a03

tytul prawny:
nr afuyu notariahego 11 -265/2002, A - 4-tB/2003, I-I9ss/2003

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta udzialow:

nie dot tc::t

udzialry te stanowiE pakiet wiekszy ni2 tlo/o udzial6w w sp6lce:

Z tego qftutu osiqgnqfem(qlam) w roku ubiegfym doch6d w wysoko6ci:

ry.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta akcji:

nie {ottttz,t

akcje te stanowiA pakiet wiqkszy ni| L}o/o akcji w spolce:

Z tego h/tulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:

v,
Nabylem(am) (nabyl m6j mat2onek, z wyfqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego) od Skarbu pa6stwa,

innej pafrstwowej osoby prawnej, jednostek samozq{u terytorialnego, ich zwezk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nastepuiqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nate2y podai opis mienia i datq nabycia, od kogo:

n'ie dot.tc:.r



w.
1. Prowadzq dzialalno6i gospodarczq2 (nale2y podai formq prawna i pzedmiot dzialalnofoi):

nie dorycry

z tego h/tulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysoko5ci:

2' zanqdzam dzialalno6ciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci (nalezy podai
formq prawn4 i przedmiot dziafalnoSci):

nie {ot,-rz.t

- osobiScie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(gam) w roku ubieg,lym dochod w wysoko6ci:

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):

nie dotvczy

- jestem czlonkiem zanqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego bAufu osiqgnqlem(gam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

2. W sp6ldzielniach:

nic [ot1L::y

- jestem czlonkiem zanqdu (od kiedy);

- jestem czlonkiem rady nadzoreel3 1oA rceOy;:

- jestem czlcnkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci:



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSi gos@are4:

fiie [ot,'tc:,r

- jestem czlonkiem zan4du (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy);

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego fftulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

VIII.

Inne dochody osi4gane z tytufu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajqi, z podaniem kwot uzyskiwanych
z ka2dego tlrtulu:

uynagrod:enie ze stosun(jt praqt - 101.28"1,il :{ dorfi6d 6ie:4ry |rutto

fu;..'ot&: gtu{u pe{nienid o6ouiqzF4ir+, spofernycfi i abru;1txsftfi65 - !A.-)2t,00 :{

il.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nale2y podai markQ,
model i rok produkcji):

.funocftti{ oso0oay CITROIIN C--3 ro{ p rodu 4s7 - 2(106 " ro{na6ym - 20{i6
ceno rynFgu,a oL 10 tlsipcl:{otycft

.lamocfrddoso6ory VOI,KSWACUN COI.,[: |"4 ro{produf,gji- 2009 ,nfita|yia- 20tt
una ryafutwa o{ .30 tysQc1 z{otycfr

x.
Zobowiqzania pieniqzne o wartosci polvyzej 10,000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredw i poinlaki oraz warunki, na jakich
zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokosci):
nie dotyc:y



Adres zamieszkania osoby

IF-I'

czE6d B

skladajqcej o6wiadczenie:

Powy2ue o6nviadczenie skladam SMadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ I Kodeksu kamego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozl kara pozbawlenia wolnosci.

frTJr:L zf fr z,a{i ..#*a&r:..ktA,
(mleJsovnoSC, data)

I Niewla5ciwe skreSlid.
2 tlte dotycry dzlalalno6ci wytw6rczeJ w rolnlctwie w zakresie produkcji ro6linnej i zwiezqgej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzlelni mieszkaniovrrych.

MieJsce polotenia nieruciomo5ci wymlenlonych w punkcie II

cze5ci A (adres):


