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radnego powiatu
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(nietr coi,oś)

uwAcA:

L osoba skladająca ośwladczanie obowlązana jgst do zgodnego z prawą, slaannego
zupelnęgo wypelnienia każłląl 2 rubryk.

2. Jażdi poszcżegórne n bryki nie znajdują w konkroanym PżyPadku zastosowania, nalaży
yypr'sać..nie dotvczv".

3, osoba składająca ośwla.lczanie obowiążana Jest określić plzyhal.żhość posrczególnych
składntków mająakowch, dochodów i żobówiązań do majątku odrębnego i majątku objętqo
maźeńską wspól nośc ią mająkową,

1. oświadczenie maiąako|łe dotycży majątku w kniu i za ganlcą.

5- oświadczenio mająkowg obqmuje ówni.ż wieżyldno.ści pieniężne.

ó. w części A oświadczeńla żawańe są ihformac]a jawne, w częśai B zó iaformaale nieJawne
dotyczące adresu zamiesakania akladającego oświadcżediq oraa mlejsca potożenia
nieruchomości,

częśó ł
Ja, niżej podpisany(a l, Ą N.ł.Ę.l.ł.. +r 4y.s..? -?.ę|:.....c.2Ł.D- 11 ] ł /N

anjona i nażwlsko oEz nazwbko rodołe)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samoządzie powaatowym

(Dz- U - z 2oo1 r. Nr 142, poz. '1592 oęz z 2oo2 l. Nr 23, poz, 22o, Nr 62, poz, 558, Nr 1 13,

poz, 984, Nr 153, póz- 127'|, Nr 20o, poz. 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z ań, 25c tej ustawy

ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące

mói mająiek odrębny]

uroaany(a) ..2:!.,.Q.L.4.ę6-ę.. w ...3.|.Ę.tAa.t..€.................,......
uząz u t<iaó,q-ufis 's,> zoo 
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zasoby pjeniężne:

- śIodki pieniężne zgromadzone w Walucie polskiej: .9,,4,ciŻ_,,. ,!.19_.Qęęl...

::'#;:'"ff% fiĘ'."v,T

3, Go§podar§two rolne|

rodzajgospodartwa: ._Tg.l*,.|qaałłŁt-Ęł:.,....,.......,. powieżchnia:..(.6.4.ł.3..h_*

.ak..llp.{yct ł
4.

lll.
1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

plz 9dsiębiorcóW, W których uczestniczą takie osoby - należy podać Iiczbę i emitenta udziałóW|

udziały te slanowią pakiet Większy niż 10% udziaóW W spółce:

z tego lytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysok osci,: ...rtc..<.,, .Ll.a (7._łf_

2, Posiadam udziały W innyó spółkach handlowych - należ} podać liczĘ i emitenta udziałow:

N Z aą.KA.k lpr _tlę_ż!. _|4 _ ?4ę...(!_ł1! §.N.K4. J?.QLt.ł.d ...u!...l(ą_u.2PŁt.( l(. ś/. !!.ł.. ł)!rq.ą.ą.łn...... .

1ńo...uyłł..L...Ś.,!ltdr,!.,,.iął..łl....4.w..".,tołł,ł............ : .

z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąłym dochód W Wysokoś ci: .?-{ł,3.q2/.i.ae.!.f.ę.h..nełło

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcą. ..4!.lę... .ą.ałc.ą-.. ... .ll

ll.
1. Dom o powielzchni| ..?1.3-.,-.-.--. m', o wa,tos"i, ..,sL...łQ8..O.aa...ł,t.z!ł.c.ł.........,.....,,.......

tytuł prawny: .....( iF dLa&*.*ląu---łeuskł_._.^.,____.,.....,-, 1 .. . ..

2. Migszkanie o powieęchĄi:0.\ę..ę.Qh,&'"lm2, o wańości: ...łkv.. u|,9:!u.t.ą.., lI ll
tytuł prawny: .... . /.1:1Ł.....zip:lllp,l.lI

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym

.c,/ a. ru..... 0 ł §. 9.? 3, hą...



lV.
1- Posiadam akcje W spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

pżedsiębiorcóW, W których uczestniczą takie osoby - należy podać liczĘ i emitenta akcji:

. - -. -.u l -e-. - - 
p! -€+.r ś j,'1

z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód W Wysokośc| .."4ł.t e.....+!o_11il,1......_

2, Posiadam akcje W innych społkach handlowych - należy podać liczbę i emiienta akcji:

z tąo q^ułu osiągnąlem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysoroi:ci: -ł-ti.ż,,a.Ąuf.

Nabyłem(am) /nabył mó.i mażonek, z wyĘczeniem mienia pzynależnego do jego majątku

od.ębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawne,i, ,iednostek samorządu

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

podlĘało zbyciu W drodze plzetargu -naleł podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .,,.,,,.,.,,

- !!u,]rnł4--..o-|a,-,J-.....o..i.:1.1.1...n*....aw!l....l.a.a./u*...Z_!l...ł.H,.l)0?,............

. . ad..k.144j,n7... 4aa.,<,.u.ł.ł. lQt.t.łuo......

Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i pr.edmiot działalności):

N.z a Z- r.. r*aH.PłL tl.E ż..'...|i..1 p.c....:. !ł :|ul.i... ne.c|tzne.

Vl.
1.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pźychód i dochód W Wysokości:

2. zalządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podac formę prawną i przedmiot działa|ności)|

. lr-r1 . ł",-!|-"4--..--.. ....

d-łI-|

akcje te slanowią pakiel Większy niz 1o% akcjl W spółce: ..,1l..(... :-.t_.|__41____
ll



Vll.

Vlll,
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienja lub innej dzjałalności zarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego lytułu| .,,,,..,,,,,,,,, ..,,. ,

l) .a ł.u:ełit....Q.,1łt dc1,.|l..!'!.ł-ą ?,.llj.*łu'" t o.! s1,. . r r.ł............. ........ /2 Ó.7-1-t.a ?.. ,Żlg lłła...,.,..

2)..ulna!!.a,....a_...07!.!_o_..!.'...+.!ęśśo.,.Ł.... : ............Zl..łl.i.ń.3....Ą,:ąłłe...,....,.

Ztr....ą.i1ł9.....!łą4ęfę. .2o.f2e-,ee..!lv.ł!-^ł....,,...,,

W sŃłkach handlowych (nazwa, siedziba społki1: ,.-Nl2fofśŁlPał:!.Ęa,:.sr-..?*^2.

.k R 4. ! E-ly.l c lr.... ID L s lł 1.. lł1.. R€^ Q P N i c r; / 
E...1 

Ś8.

lx.
składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10.000 ztotyń (W plzypadku pojazdóW

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):.....,..,..

x.
zobowiązania pieniężne o Wartości powyzej '10,000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczkj

oraz Warunki na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, w związku z jakim zdalzeniem, w jakiej

na,.d,lĄQleY..a\4l^1au,1.. łluŁ:łłĘ ęlnŁpa. - ..Ę..441lokor.d ... ..1 .ęę.).Qł.l.a.. . {. {!.l--. ... ... ... ...

rxo..d-.ę.r..11.Q.6.,.?pę.s..:?2&..łp.3.r nr...łńł.ł1... tl/łs/9l3.ła./r......... -.. ...... .. -

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....c{1..-4ł.al.t......-....

swu"ła,ha p.l.... .2....r.o!"....



czĘść B

podanb nieprawdy lub zatąienie pl"arwry groż kara pońawienia Wolności,
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