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UWAGA:

I. osoba skladająca ąźwiadczenie obowlązańa jest aló zgódnego z prawdą, staranńęgo
zupełnegó wypełnlenia każdej z rubryk.

z, Jeźal poszczególne rubryki hie żnajdulą w konkrótnym pŻypadku zastosowania, należy
wpisać ..nia dotvczv".

3, osoba skladająca oświadcz.nie obowiązana Jest okfeślić plzynależność poszc.ególnych
skŃników majątkowych, dochodów i żobowązań do ńajątku ołt.ębnego i majątku objęaęgo
malżeńs ką wspól aośc ią n aią*ową,

1- oświadczeńle malątkowe dotyczy maiątku w kraju i za gĘnicą,

5- oświadcze,rle fuahtkowe obEmuje tówniaźwierżytelności Pieniężae.

6. w części A oświadczenia żawańe są infomach jawae, w częścl B zaś iatormacje niejawne
dotycżące adresu zańieszkania skladającego oświadczanie oraz mąaca pólożania
nieruchońości.

po zapoznaniu się z pżepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samoządzie powiatowym

(Dz. U. z 2oo1 r, Nl 142, poz. 1592 oraz z 2oo2 l, Nl23, poz. 22o, Nr 62, poz. 558, N|l13,
poz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z ań, 25c tej ustawy

ośWiadczam, że posiadam Wchodzące w skład małżeńskiej WsŃlności marą&owej lub stanowiące

mój majątek odrębny:

czEŚćA , ,,l/' ł 4a/ął .ftas/a/ą_,,
Ja. nizej podptsany(a r, fl_€(_/./

' (jmiohs i nazwjskó oftz nażwisro lodowe)
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l.

zasoby pieniężnej

- środki pieniężne zgromadzone W walucie polskiej; ła9 ,17s_, zf
środki pieniężne 29romadzone w walucje obcej: niu ap

//0ll.
1.

o"o,"o,'"n*oo*", łłde_.furh; //,?!f : /a/!ł
,.**^u@_2?f.ź U9: ł53

Wańościj 4aę/

że eh

i dochód W wysokości:

2.

3,

4. al/&zry ą/pa_&aal,/ /,/ ------

lll.,l, Posiadam udzialy W sŃkach handlowyń z udziałem powiatowych osób prawnych lub

pzedsiębiorcóW, w których uczestniczą takiąoso)y - naIeży podać liczbę i emitenta udziałóW:n,ż daa"4__ /,l,-- -. :-- / /

udzlały te §tanowią pakiet Większy niż 1o% udziałów W spółce, .....Ź/ę.

Z tego tytdu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś 
"i 

.-.ł!?
Posladam udziały W innych spółl9c_bhandlowych - należy podaó liczbę

1!1 4?ę ,. ..r.J

ą.Ł7
2. iemitenta udziałóW:

; 
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;";;;.;;(,;;; ;,;;; ;;;;;,,; ;;;; ;;,;;; *o,, . żl ż_ ?b

rodzaj gospodarstwa: ,

o wartości: ..,,.,.,..,,,,.. l.k. ł.
lodza] zabudowy 
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łĄatyluł prawny ....................'.'.......... :

lnne nieruchomoścl:

pxrlieżchnia: !..9_4.

o Wańości:,,.,,,,,,.,,,

tytuł prawny: ...................4.
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lv.
1.

pĘedsiębiorcóW, W k(óryqh uczegtnirzą takie osoby - naleł podać liczbę i emitenta akcji|llć dłq%, lć

Posiadam akcje W spółkach handlowych z udzjałem powiatowych osób prawnych lub

akcje te stanowią pakiei Większy niż 10olo akcji W spółce 4/2

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym ł/r
2.

dochód W Wysokości:

- należy podać liczbęPosladam akcje M/ lnnych spólkach)a/dlowych
fl/( doqq

//

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)WrokuubiegłymdochódWWysokości,...a.a'."..---.- ..

Nabyłem(am) /nabył mój małżonek, z Wyłączeniem 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

Vl.
1.

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

zalządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

il&4=r,,/

2.

dzałalności (nalezy p"o}\2,^y}uilĘedmlot działalności):

-.;;;';;;,żłd?ż--
-wspólniezinnymi osotaml ...,,,,.l7,ł( ?',T,7 , .., i/4: ,&,
ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódWWysokości:,.,j,j,:,.i.,.,,.,,..,,.

podĘało zbyciu W drodze pęetargu -nąleży poqpć 9pis mienia i dalę nabycia, od kogo: ,.-,..,,, ,,.

l/ ć d"qry-,/-a



Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): l/L ń

lx.
składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10,000 złotyń (W pżypadku ńazdar.! /
mechanicznvch należv oodać marke. model irokDrodukcii): ę?4"@ O?-?%
Źąąń ec/ał/_ą 14 l*#._ai'€_Ę_.ł (/,/ ,,/"," ",",,"

zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 10.000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz Warunki na jakich zostały Udziel9nelwobec kogo, W związku z jaklm zdalzeńiem. W jaklel

wysokości): 4l" {/2a Ć4,<r

-ieslem czlonkiem zarządu (od kiedy): .....................a.!.',.-....Y

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kied ,l ,,__.__.,_._(k.,_(

- jestem członkiem komisji rewizyjnei (od kieayl: ...,......ł-Ę.....

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

vlll.
lnne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalności zajęć,ła



czEśc B

składam śWiadomy(a), iż na podstawie art,233 § 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lUb zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności,

Cu"<łł"dpn 3/cadolł


