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UWAGA:

l. osoba skladająca oświadczeńie obowiążana jest clo zgodnego ż prawdą, starannego
zupałnego wypelniąnia każalej z rubryk.

2. Jeżeli _poszczagólne rubryki nie znaiduJą w konkretnym pl4|padku zastosowania, nateżywpi§ać..nie dotvcżv''.

3. osoba skladająca oświaclczenie obowiązana jest okrcślić prAynależność poszczególnych
skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do ńająiu Ódrębnego i ńajątku ;bjęiego
m al że!ź s k ą w s P ó l n ąś c i ą m ai ą*ow ą.

4- oś,łladczenie majątkowe dotyczy ńają*u w klaju i za granicą.

5. oświadczenie maiątkowe obejmuje ńwhież wiełżytelności Pi.niężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawnedotycżące adlesu zańiesżkania składającego oświadcz;nie oraż miejsca' potóżenia
nieruchomości.

część ł
Ja, nżej podpisany(al, rr\,alł.rłirrłB, .5c{e.,rrą... 3Łiuvltg. ^ILa .! n(.kŁou

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorżądzie powiatowym
(Dz. U, z 2001 r, Nr 142, poz, 1592 oraz z 2oo2 l. Nr 23, poz.22o, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz, 984, Nr 153, póz_ 1271, Nr 2oo, poz, 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z ań, 25c tej ustawy
oświadczam, żelpggią!Ę!]łchodzące w skład mażeńskiei wsDólnośca maiatkowej.|ub stanowiące
mó.i majątek odrębny]
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rodzaj gospodarstwa: ł{{l
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rodzaj za b udowy :, '0_, wv. r^

Po§iadam udziały W spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
pzedsiębiorców, W których Uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałóW|

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegł!ń d

0oo t/ 
"

lll.
1.

2. Posiadam udziały W innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałóW]

Z tego tytufu osiągnąłgm(ęłam) w roku ubielym d#hód wwysokościl O. gJ

l.

zasoby pieniężneI

Gospoda§two rolne:

powierzcnnra: ,{|i -ŁiO 3 tvrł

(ń4

Z tego tytufu Jsiągnąłgm(ęłam) w roku ubią.łym przychód i ooJlód w wysokŃci: 0 P O łuĄ? 8
lnne

poWież chnia: :*,6p lgępp.6
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lv.
1. Posiadam akcje W spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

pżedsiębiorcóW, W których ucże§tniczą takie osoby - należy podaó liczbę jemitenta akcji

akcje le stanowią pakiet więkĘy niż 10oń akęji W społce

F.,"ę .du(,1 L*J
Z tego §^ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegły. doc|,oa r,ińysoXości| ,.,,,...,..,C,(.(?_,(),.,.,,.,

2, Po§iadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczĘ i emitenta akcji:

Nabył9m(am) /nabył mój maźonek, z Wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku

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

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

podlegało zbyciu W drodze przeiargu -należy podać opi§ mienia i datę nabycia, od kogo: .,.,,, .

Prowadzę dżiałalność go§podarczą (należy podać formę prawną i prźedmiot działalności):
Vl.
1.

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wy§okosci; ,,,-,.,.,,-0,.(, Q )

, _,iLq:,,,,, , 0t

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pźychód i dochód W Wysokości: ,,, Co)
2. Zalządzam

działalności

pełnomocnikiem takiej



Vll,
W spółkach handlowych (nazwa, tiedzlba ipóiki)

,,/i,-ł,,, ,, utut3 ul3
-jestem członkiem zarządu (od kjedy): L.9|l
-je§tem członkiem rady nadzorczej (od kieay), ,.,.,,..,,,y':!.{.,,.,,.,,,,.9(

- jestem członkaem komisji rewizyjnej (od kiedy):,,,,,,,,,,,,^!,-q.,,,,,,,,.,,,,

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód WWy§okości: .,....,,...,.§ła.,.1Ł-_;1,,,.,.,,,,,,

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

lx.
Składniki mienaa ruchomąo o Wartości powyżej 10,000 złotych (W plzypadku pojazdóW

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): -.,..,.

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

oraz Warunki na jakich zoslł udzielon€ (wobec kogo, W związku z jakim zdaźeniem, W jakiej

Wysokości):

,-,.,, ,.-,, ,l-, ,,.-..,,,-,..iia 0t9.Ł,\r urłJJ



czĘsc B

rUwr49Zg U§Wlduozenie składam śWiadomy(a) iz na podstawie ań, 233 § 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności,

JprL


