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UWAGA:

L osoba skta<lahca oświadczenie obowiązańa jest do żgodaego 2 pfawdą, slaĘnnego
zuPełnego wypełnienia każdej z fubryk.

z. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkletnyń plżypadku zastosowania, naleźy
wpisać !!9_d9!y9!y!

3, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pżynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowią.ań do majątku odĘbnego i majątku objętego
m alżeńs Ę w sp ó l n o śc Ą m ająt*ową_

4. oświadcżenie majątkowe dotyczy majątku w kl u i za gftnicą.

5. oświadczenie ńajątko\łe obejńuje rówhiaź wieżytelności pieniężne.

6, W części A oświadczania żawańe ą info.macie jawne, w części B zaś inlo nacja niąjawne
dotyczące adresu 2amieszkania skladalącego oświadczenią oraz miejsca polożenia
nieruchomości.

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

(Dz, U, z 2oo'| r. Nl 142, paz. 1592 oąz z 2oo2 (. Nl23, poz.22o, Nr 62. poz. 558, Nr 113,

poz, 984, Nr 153, póz. 1271, Nl2o0, poz, 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z ań, 25c tej ustawy

ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej Wspólności majątkowej |ub stanowiące

mój majątek odrębny:
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l.

zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w Walucie polskiej:

środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcej: ..-....,.....,......,,....

\,l

na łwote:,Yr,r,,,dn\ 
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oom o powiezchni: il,s -:r.t;*x} if;|..,l]"^ 1
lł.
1- .8 0_, o_.qq.,,v

tytuł pr8wny:,..,,.§.K,.l,;.ły"_sp

Mieszkanie o powieżchni:N!9k\l m', owańości:

tytuł prawny] *a e\l
Gospoda§two folne:

tytuł prawny: .X ręłI .ń,"-:ił .ł:, l.5l [ ..).. ...l , . . ..,. ,

z tego tytułu osiągnąłem(ęa8n) W Ioku ubiegłym pzychód i dochód W Wysokości: ,,4.9.rr.,v_]

.łł^l *ł-!

3,

4. lnne nieruchomości:

powiezchnia:

o Wańości:

lll,
1.

tytUł praWny:

Posiadam udziały W spółkach handlowych ż udziałem powiatowych osób prawnych lUb

pżedsiębiorcóW, W których uczestniczą takie.osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałóW:

2.

}Ą!_ o\.o.h:""Ą\l
I

udziały le sianowią pakiet Większy niż 10% udziałów W spółce:

n^3, ł[Ą_L,\

z tego lytułu osiągnąłemręł8{p) W roku ubiegłym dochód W Wvsołości: .,,lę!..,,\,\ -^1,,

Posjadam udziały W innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenla UdzialóW] \
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lV.
1.

2.

akcje te slanowią pakiet Większy niż 10% akdiW społce: ,] ,.,,., , ,,,...,,,,,

,,.,,,,,,,,,,,}4,\r,,,0!S\*,l , ,,:.,,, ! ,,.., ,,, ,, ,,,.,

Z tego tylułu osiągnątem(ęł.m) w roku ubiąĘm dochód w wjsor<o!"i, ,,,,,r-Nl,,,, fu,\rł-r
Posiadam akcje W innych społkach handlowych - należy podać liczĘ i emitenta akcli: \ 

]

**,,*\1
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: m"rs ilł\

Nabyłem(@) /nabył mój mażonek, z wyĘczeniem mienia przynależnego do jego majątku

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

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

podlegało zbyciu w drodze pzetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .,,,.,.,. ,,,

Posiadam akcie W spółkach handlowych z udziałem powjatowych osób prawnych lub

Prowadzę działalność gospodarczą (należy podac formę prawną i przedmiot działalności):
Vl.
1.

z tego tytułu osiągnąłem(ęłan) W roku ubieglym przychód i dochód W wyso

działalności (należy podaó formę prawną i

}.|\,,

Ą^^ t

- Wspólnie z innymi osobami ,,,

Z tego tytułu osiągnąłem€ła§l) W roku ubległym dochód W wysokości: ,,.,,,,,



Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedzjba spółki):

.,,.,..,,,,.,,Y\ł3. d"t-a
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): :\:w.!. . *H*
- jestem członkjem ędy nadzorczej(od kiedy): ..,,,,,,\;"L,,,,,,q|.n,t

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,,,,.,,łu,(".,..,.d,ir,

Vlll.
lnne dochody osiągane ż tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu]

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10,000 złotych (W przypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, model i rok prodUkcji):

x.
zobowiąania pieniężne o Wańości powyżej 10,000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz Warunki na jakjch zostały udzielone (Wobec kogo, W zv,liązku zjakim zdażeniem, w jakiej

Z tego tytułu osiągnąłem(ęŁ@) W roku ubiegrm dochód W Wysokości: ,,l.

ty)g},_\l\pYą ,,,,,,,, ,, ,,,:, ,,1,, ,, ,,,,, ...._.............= ... Ł.!t 1Ł_ę ,t7 \L Ef
,,*l9}ą.,,tc.Ąrr(ql ,,p0\,Ą9łi^.,,..,.,,.,,.,,,,,,,,,,,,:,,,,,,ł Ą. r*:łl Ę , l

lx.
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ńalnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 9rozi kara pozbawienia Wolności_
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