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UWAGA:

I- osoba składająca oświadczenie obowlęana iest do zgodnego z prawą, starannego
zupełnego wypełhlenia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczogólno rubryki nie znalduJą w konkretnym pnypadku zastosowania, nateźy
wpisać ..ni€ dotvczv".

3- osoba skladaląca oświadczenie obowĘżana Jest okrgśIć ptzyńal€żność poszczególnych
st(hdaików mająt*owych, &chodóut i zobońęań do mająt*u odĘbnBgo i mająku ÓbjęŃo
m aźeń sĘ wsp ó l n o ś c ą m aj ąk ow ą.

4. oświadcżenie maląakowe dot lcży ,nająku w kraju i za gĘnicą.

s- oświadczenie majątkowe obajmuje również wleżytelności PienĘżne.

6. W cżęści A ośwladcŻenia zawafte ą inloftnacje jawne, w cżęści B aaś infolmacje niejawne
dot!|czące adrcau zamieszkania skladalącago oświadczenie oft2 mieJsca położqia
nieruchomości.

czĘsc A

(mie§@ zatńnienia, ślańóNśkó lub funkcja)

E-/Lż)ź,.rr

po zapoznaniu się ż pzepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samoządzie powiatowym

(Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1592 oraż z2o02 r- Nr 23, poz. 22o, Nr 62, poż, 558, Nr 1 
,13,

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

ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład mażeńskiej W§Ń'ności majątkowej lub staną.iriące

mój ma.|ątek odĘbny:

urazony 61O_ ł,.o_ !... 1,!./. ł.. .
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Zasoby pieniężne:

_ środki pieniężne zgromadzone W Walucie polskiej: ,.
4r,.r)ć)a)
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środki pieniężne zgromadzone W Walucie o bcei: ____ -'.Z|,Ć_
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udz;ały te slanowlą paklel Wiekszy niż ,10% .]dzlałóW !ł społce
, 1 lrc..,, " ,------"--- h,lr-,----" " "
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Z tego iytułu osjągnąłem(ęłam) W roku ubiegłyrn dochód W Wysokości:

2, Posiadam udżiały W innych spółkach handlowych -_naLeży podać liczbę jemitenta udziałóW:

.. ..!...,.r....., ,::,1,;,,t'r 
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z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pżychód i dochód W Wysokoścj:

o Wańości:

przedsiębiorcóW, W których uczestniczą takie - należy podać liczbę i emitenta udziałóW:



lv.
,l.

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10%

z tego tytułU osiągnąłem(ęłem) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

z tego tlułu osiągnąłem(ęł8m) W roku ubiegłym dochód W Wy§okości:

Nabylem(am) /nabył mó' mażonek, z Wyłączenjem mienia pżyna|eźnego do jego majątku

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

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

podlegało zbyciu W drodze plzelaĘu -należy opis mienia i datę nabycia, od kogo:

1. pzedmiol działalności):

- W§pólnie z innymi os obami ,......,..,..1łr-.ś

z lego lytułU osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegtym pżWhóy' i dochód w Wysokości

./<ą ..l:!o.#ś :ż ..._l/

2. zalzą&am &ialalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

z tggo tytułu osiągnąlem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: ,--- ..- . . ..... -. ..,. ..,,...

przedsĘbiorcóW, W których uczestniczą t kiE osoby. należy podać liczĘ i emileńa akcji:

..ł..t<..... . łzb (7 Ł17

""n"o:: "::: 
*,:::, * ff,: - należy podac liczbę iemitenta akcji:

działalności (należy podać formę prawną i pżedmiot

*tŁ....
- osobiścia -,,,,.,,..,,--,, 41/.ś. .
- Wspólnie z innymi osobami ,,, ,,,, ,, , ,



Vll.
W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): L:r..r2

- jestem członkiem zarżądu (od kiedy): , . . ., ...ka" ... dŻ
-jestem członkiem raav n"o.or"."i łoa r,i"a!x, ęŻ,* )Ói
-jestem członkiem komisji rewźyjnei (od ki eavl ........_..._..ł?:!Ś.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W WysokościI

Vlll.
lnne dochody osiągane z iytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwol uzyskiwanych z każdego tytułu:

Ęl7a-7y'4ł7.1 ../Vsl,.ę s'z'

€9'l'/ąLa",/"""ł.he./- ... ł-ą?6ż.ła

lx.
składniki mienia ruchomego o Wańości powyźej 10,000 złotych (W pęypadku pojazdóW

mechanicżnych należy podać markę, model i rok produkcji)]

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

oraz lr€runki na jakich zostł udzieloie (wobe9 kPgo. W &riązku z iakim zdażeniem, W jakiej

Wysokości) .. .. .. ... .!..|.(:!.. .. ..€@Ję"ł.,....,/



czĘść B

r lrr6ze o§Wlaoe€nE ExEiaIań-swEikimy(a), Ż na pod§tawie ań. 233 § 1 Kodeksu kańąo za
podanie nieprałdy lń zatajenie p€Wdy groż kara pozbawienia wolnoścl.
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