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uWAGA:

1- osobą skladająca oświadczenie obowlązana jest do zgodnegó z prawdą, starannego
zupałnego wypełnienia każdej z rubryk,

2. Jeźeli poszczególne rubryki nie znajdulą w konkrelnym Przypadku zastosowanla, należy
wpisać ..ni9 dotvcżv".

3, osoba skladająca oświadczenie obowiązana ]est określić pżynależność poszczególnych
składnikó|ł majątkowch, dochodów i zobovriązań do maiątku odĘbnego i mająlku obiętego
maĘ.ńską wspól nością n ajątkową.

4. oświa.lczehie malątkowe dotyczy mająaku w kąu i za granią.

5. oświadczenie mahtkolre obErnuje lówniaż wierzytelnąści pieniężne.

6. w części A oświadczenia zairrańe są infoamacje jawae, w części B zaś informacje niejawne
clotycżące adresu zańieszkania skladającego oświadczenie oraż mĘsca polożenia
nieruchomóści.

czĘsc A
- Szv ł ru,'Sko,

doraż nazwiskó ńllb@e)

po zapoznaniu §ię z plzepisami ustawy z dnia 5 cze.wca 1998 r o samożądzie powiaiowym

(Dz- U- z 2oo1 r- Nl 142, poz. 1592 oŻz z2oo2 r. Nr 23, poz.22o, Nr 62, poż. 558, Nr 113,

poz, 984, Nr 153, póz, 1271, Nr 200, poz, 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art, 25c tej uslawy

ośWiadczam, że posiadam wchodzące w sklad malżeńskie.i w§pólności majątkou€j lub stanowiące

mój majątek odrębny:
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- środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcej: ,,,,,,,/r,(L,,,,,,,,])],,))(tLr,9*!L,
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tytd prawny:

3, Gospodarstwo rolne|

papiery Wańościowe| ,|4t Nrs aviQ,ł(ł
J

na kwotę:

,,,.,,..,.,, powierzchnia:

o wańości:

rodzaj zabudowy:

iytd prawny:

z tego tytułu o§iągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pżychód i dochód W Wysokości:

4. lnne nieruchomości:

powieęchnia: ...,.......,,,.,,.....,,....,.,,-.,l,,uŁ,. .[nńn^dnłł
o Wańości:

lll.
1.

tytuł praWny,
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Po§iadam udził w innych spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emit€nta udzlałóW2

z tego tytdu osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym dońód W Wysokoś"i, ..lłł,,.0lnlrłea-ł,,,.....Ii

l.

Zasoby pieniężne]

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie polskieji ,,

Posiadam udziały W społkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

pęedsiębiorcóW, W których Uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałóW:

Udzlały te stanowią paklet Większy niż 10% udziałóW W spółce: ,,, ,, ,Lr-l, Ąa n+Ą^r\ł,^j,,,,
]



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

pżedsiębiorcóW, W klórych Uczestniczą takie osoby - naleźy podać liczbę jemitenta akcji

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

2, Posiadam akcie W innych społkach handlowych - należy podać liczbę i emiGnta akcji:

z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: ,.,,,,,,,.,,,,,!,LL.

Nabyłem(am) /nabył mój mażonek, z Wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku

odrębnego) od skarbu Państwa, innej pań§twowej osoby prawnei, jednostek samożądu
terytorialnego, ich związkóW lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

Prov,/adzę działalność gospodarczą (należy podaó formę prawną i pżedmiot działalności)|ProlYadzę dzalalnosc 9ospodarczą (na

,..,,-|"ll,tm*, Pl"o},łua"

działalności (należy podać formę prawną i pąedmiot działalności);

Vl.
1.

2, działalnością 9ospodarczą lubjestem pżedsiaWicielem, pełnomocnikiem takiej

podĘałc zbycju W drodze pżetargu -naleł podać opis mienia i dalę nabycia, od kogo: .,.,,, ,,.,.,

. l',,Ll, dohlt*ł
i]ł

z lego tytułu o§iągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pżychód i dochód W Wysokości:

lnąii,lr,ot,i,i],lle,L|(._v!r,"ćii,_,,,iłlLlhv !]9!1ó' . .



- jeslem członkiem zażądu (od kiedy): . . ..,,./lłł
-jestem członkiem rtdy nadzorczej(od kiedy): , .,,.,,,lrrł-

- jestem członklem komisji rewizy]nel {od k,edy): _,\ ,

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiĘłym dochód w Wysokości: ,L[l.,i,fu]u,v.?ł,Ąl

!ul]Y]9§o,,0,,F,qĄ , {"ghł5,ł,] 1[

lx.
składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 10,000 złotych (W plzypadku pojazdóW
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zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 10.000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożycżki

oraz Warunki na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, W związku z iakim zdaęeniem, W jakiej

wysokości):,,,, -,-,-,i'.;,i.i,,

z każdego tytułu:



czĘŚc B

, Uwyzsze oswadczenie składam świadomyla;1 rz na podstawre art. zsa 5 l xoaetsu tamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie p.awdy grozi kara pozbawienia Wolności.
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