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UWAGA:

I. osoba składająca ośwhdczeaie obowąana jest do zgqdnegp z prawdą, s|ó,lannego
żup.ln6go wypźłnienia każdej z rubryk.

2. Jeż.li poszczególne rubryhi nle znajdują w honkretnym przyPadku zaslosowania, naloźy
Wpi§ać .!clĘĘ9at:

3. osoba akładająca ośwla.lczenie obowiązana Jest określić prżynaleźnąść poszczególnych
składni^ów majątt owych, dochodóu, i zobowięań do mają*u actrębnego i m$ątku obtęEEo
m aŁeń s ką wsp ól n o ści ą m 4 ątkow ą.

1. ośviadczenle rnajątko*e dot|cży ,n4ątku u, kłalu i za granicą.

5. aświadczenie majątkowe obejmuje lównież wierżNności pleniężh..

6- w części A ośwladcżenla żawafte są informacja jawńe, w części B zaś informacje nieJawne
do9czące adresu zamieszkania sklarlajrąo o.śwladcrenie oraz ńĘsca porożenla
nieruchońości-
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 częMca 1998 r. o samorżądzie powiatowym

(Dz. U. z 2oo1 l. Nr 142, poz. 1592 orazz 2002 r. Nr 23, poz.22o, Nr 62, poz, 558, Nr 113,

poz, 984, Nr 153, póz. 1271, Nl2oo, poz, 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ań, 25c tej ustawy

ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład mażeńskiej Wspólności majątkowei lub 6łaaowĘ€e-
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zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgrońadzone W walucie polskiej: .,.....trl,ę. "fo 
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Posiadam udziały W spółkach hand|owych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

pżedsiębioróW, w Kórych uczesłnFzą takie o§oby - należy podać liczĘ i emitenta UdziałóW:

nte ć(otvl -/* ,7/
udziały te stanowią pakiet Większy niż 1o% udziałów W społc. aie ,b.hł7

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: /j,/,,€,,,.

Posiadam udziały W innych społkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta

ił7
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z tąo !^ufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym prżyńód i dochó!' ry ł{4,4o
4, lnne nieruchomości: _
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o Wartości: .

rodzaj zabudowy:,,,,.,,

tytuł prawny: . ----Z-
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,1. Posiadam akcje W społkach handlowych z udziałem powialowych osób prawnych lub

2.

, , , ",;7-
akcje t6 stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w społce: .../....,..ę......(k..ry.':/l

/

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

Posiadam akcje W lnnych społk6ch hand|owych - należy podać liczbę i

/)t € łlo/--."" / / "
//

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wy§okości:

Nabyłem(am) /nabył mój małżonek, z Wyłączeniem mienia pżynależnego do jego mająlku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samolządu

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

Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i plzedmiot działalności):

podlegało zbyciu W drodze pżetaĘu -naleźy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ,.. ,,. .,, ,,,|- / /
.......... l.| l€........'1afu !ą........

1/.
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z tego tytułu

2. pełnomocnikiem taki€j

- osobiście,.,,..,..,...,,,..........,kl/..ę___._.

- Wspólnie z innymi osobami ,.,,.,,..,,,,,,,,..,1,,.
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w społkach handlowych (na4la, siedziba 3:1k|), kź,fu '&-!"r.Łłe. .eł Jń/*b,..,

Vlll.

lx.

x.
zobowiązania pieniężne o Wartości powyźej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz Warunki na jakich zostały udzielone (Wobeq kogo, W związku z jakim zdażeniem, W jakiej

wy§okości): 5-ah^ {łlę4nł ńr,&rg, Eon Lu )7l'iJ_ur1"4,o.".......
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- jesiem członkiem zaęądu (od
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-jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy); .,,.

działa|ności zarobkowej |ub
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-jestem członkiem komisji ,ewizyinej (od kiedy): ....,,
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mechanicznych należy podaó model i rok
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czĘŚc B

i vyYr-J-g U§WiduUZolllE §^,dud,,l swlaoomy(a), lz na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu karnego ża

podanie n]eprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pożbawjenia Wolności

Óęłł,.i|.'ilą 1 7, 9!. 1o /ł
(mjejs.awość, data)


