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C?E{L.?dźZłĄ . .. dnla. J_ł,_.a.ł...ł_ą_l.ł ,,l (ńhlseowość)

UWA6A:

l. osoba sktadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodaego z prawdą, staftnhego
żupełnego wwełnienla każdej z rubryk.

2, Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w końkretnym PżyPadku zastosowania, ńalaży
Wpisać ..nie dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie oboyriązana jest określić łzynależno.ść poszczągólhych
skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań .lo majątku oalĘbnego i majątku ob.Jęlego
nłże!ósĘ wsŃlrlością nająl*ową.

1. oświadczenie ńajątkowe dotyczy majątk! w kraju i ża granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejńuje równiaż wielzytelności pieniężne.

ó. w cżęści A oświadcżenia zawańe są inlormacje jawne, w części 8 zaś infofuacje niąjawne
doucżące adresu zamiesżkania składającego oświadczeni€ onz miqsca parłożenia
nieruchomości.

czĘŚÓ A
nDnĄ Alą€l1Ął

(ińioha i oa&isko M @isko .odowe)

urodzony(a) 1.]. /ę /l!:},... .. (.ł.Ę.l:.r?aź4źtE_

u.Ę.ł.ĄD....6.1Ąl./,.Y.../l...fl.t./:1ń2ł.tE:ttlJ/}..Ql Rąlłt(.IŃĄ.l....Ą.ą.ł.ł?)u
P tę2 E tl a,u t t J ĄC L/ 

Ą o f:'iT7^K';il;",T7i I,T' r, p, r r, ^, ", 1§ iś i,i:{!,po zapoznaniu się z plzepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samoządzie powiató,irym

(Dz. u. z 2oo1 r, Nr 142, poz. 1592 oraz z 2oo2 l. Nl23, poz. 22o, Nr 62, poz, 558, Nr 1 13,

poz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 2oo, poz, 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ań, 25c tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące W skład małżeńskiej W§pólności majątkowej lub §tanowiące

mój malątek odrębny:



l.

Zasoby pienięzne:

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie polskiej

środki pieniężn€ zgromadzone w Walucie ob(f,]j: ............./)/..ł-Ć....Ąęr.zc.ł.z

ll.
1 Dom o powierzchni| ..lłr m2, owańoścl: 4.{! 44?r: .Ę.

tytuł prawny:

2.

3. Gospoda§two rolne:

rodzaj gospodarstwa: fr!t Ł f.: ,.-,.,,,,., powierzchni 
", 

..1,..1,.j óa lzz

4.
I'lrł.,
4 82o; ',Lw

lll.
1. Posiadam udziały W społkach handlowych z udziałem powiato\łych osób prawnych lub

pzed§iębiorcóW, w Kórych uczestniczą takie osoby - naleźy podać liczbę i emitenta Udziałów:

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałóW W spółce

z tego tytułu osiągnąłem(ęł€m) W roku ubiegłym dochód W Wysokości| .,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,.,,,,,,,, ,,,,.,,.

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udżiałóW:

u .t..€... 
p..s.T.,y- t,ł..Y.

Z tego tytułu osiągnąłgm(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

-a.E ,.aua*,y aóa, 
^ 

t ł. s ł_" Ż, ił" 4, l e. ;ń i ł" ; ; ;. t ł.. t łę. ; . i
(ytułprawny: .fu.|ał;llzjź k-tr l|lłlłŻl ., XtłP,l ł{Jtt

powielz chnla:

. u l E.,.0- 2.Z.k !-.7-....



lV,
1 , Posiadam akcie W społkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorcóW, w których uczestniczą takie osoby - należy podac liczbę i emitenta akcji:

Ł / E-.... 0 4.a.7.( ł.,?.

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10oń akcji W społce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód WWysokości: ,.,,.,..._..,,..,,.,., ..._
2, Posiadam akcje w innych społkach handlowych - naleźy podać liczbę i emiienta akcji:

ł_ l,Ę-...0 .(.r.YC.?_ ,1

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

Nabyłem(am) /nabył mój małżonek, z Wylączeniem mienia pżynależnego do jego majątku

odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związkóW lub od komUnalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegalo zbycau W drodze pzetargu -naleł podac opis mienia i datę nabycia, od kogo: .., ,,, -., ,,.

fu ..ł E..... A././:.ż ( 2..:/.

vl,
1 , Prowadzę ctsialalność gospodarczą (naleą podać formę prawną i plzedmiot działalności):

fu ..ł.E....0.ąZ..7t_.2.1.

- osobiście

- Wspólnie z lnnyml osobami ,,,,,

Z tąo tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przyóód i doóód w Wysokości:

2- zaęądzam działainością gospodarczą lub jestem pzedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podac formę prawną i pzedmiot działalności):

-osobiście.....,.,,....... . ......., .....Ł.1.€..,.0(r 7q.ł./-
- Wspolnle ż innyml osobaml ,, ,,,,,

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: . . . . . .



Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jesiem członkiem zażądu (od kiedy)

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) W loku ubiegłym dochód w Wysokości:

Składniki mienia ruchomego o Wańości po\łyźej 10.000 złotych (W pzypadku pojazdóW

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkqi):

vlll,
lnne dochody osiągane z lytdu zatrudnienia lub innej działalnćGi zarobkou€j lub zajęc,

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu; .,,.,,.,,...,...,,,.,,.,
, J.ł.r^/.ĄŁ!E_u,t Ę,fu un3Ęał_IĘ 4ł.tŁl. At.,ś,?Iił .. . . . ... ..:5? l_ł4,3z ,:
- .fu€_i.ft...Q,Z.a.kkł....n.n Dv aĄD7_ZĄ.C.łćł k..tr..h.ftĄ.Łi1.:..ł_.ł.ł!ła Ę
- .!.ti..Zfr...t An& Ę( r.. A4.łlĄZr ........"_. ł ł..ą.(x.? ,z

t/.. /,.E. ..0..4.a.,7.C.2./.

zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 10,000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pozycżki

oraz Warunki najakich zostały udzielone (Wobec kogo, w związku z )akim zdalzeniem, w jakiej

wysokości)|



czEśc B

tJowyzsze oswaclczenie składam ŚWiadomy(a), lz na podstawie a; 233 § 1 Kodeksu l(arnąo ża

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności

.ł Ę 5 r.2,1ź,2,/ Ą . J 4"?_11, 2!1 ? y.
(niejscowo§, deta) ą_(/ń4


