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UWAGA:

I. osoba skladająca ośwladczenie obowiążańa jest do zgodnego ż pnwdą, stamnnego
zlpełnqgo wypełniania każdej z rubryk,

2. Jeżeli poszcżegóIne rubryki nie znajdulą w konkretnym pzypadku zastosowania, należy
wpr'sać..nie dotvczv".

3. osoba skladająca oświadcż.nie obowiązana j*l okraśllć plżyhaleźnóść poszczególnych
skhdników mająt*owch, .rochodów i zobowiązań do rnahtku odĘbnego i majątku objęlego
m aĘeńaką wspól nośc ią majątkową.

1. oświadczenie majątkową dotycży majątku w kąu i ża granicą.

5, oślyiadczenia majątkowe obejmuje ównióż wielzytelńości pieniężne,

ó. w części A oświadczenia żawarE są informacia jawne, w części B zaś inłormacje niejawne
dotyczące adresu zańieszkania składającego oświadcżeni€ oraz miejsca położenia
nieruchomóci.
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po zapoznaniu się z przepisami u§tawy z dnia 5 czeMca 1998 r. o samoządzie powiatowym

(Dz, U. z2oo1 r, Nr 142, poz- 1592 orazz2żo2l. Nr 23, poz, 220, Nr 62, poz, 558, Nr 1 13,

poz. 984, Nr 153, Ńz. 'l27'|, Nr 2oo, poz- 1688 i Nr 2,14, poz, 1806), zgodnie z ań, 25c tej ustawy

ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W §kład małżeńskiej Wspó|ności majątkowej lub stanowiące

mój majątek odrębnyI



l.

zasoby pleniężne:

- środki pieniężnezgromadzonewwaluciepolskiĄ,...1.?_.Ź..'..l.Z.ę........................

- środki pieniężne zgromadzone w Waluc ie oacei: ..l7|9 ..,,,ł.:!l!._l:.?_
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1,

Dłn) !2 po//r'. 72n,l2 o ///oń)Ćć) czŁ 6O cX')Z

iytuł prawny: ..!1!..!:ł9-!.U.a.C...... .....1ĘĘłćł/._ ą /.ź)ż/_
Z iego tyiułu osiągnąłem(eam) w roku ubiĘłym przychód i dochód w wysoro*ci:?. Źłd.'.'7 aCOŻ

2,

3,

4, lnne nieruchomości:

powieżchnia: a / i :,:|:ł

lll.
1.

przedsiębiorcóW, W których uczeslniczą takie osoby - naleźy podac liczbę i emitenta udziałóW:
,__1_ e . .J_u!,1ęly.

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysok ości,, ./.?1.'Ć:.!-/r/.r..7Cl.?|,

Posiadam udziały W innych sPólkach,),e lżaryć,2/

:_.?.2!_:lę/ę!_.4y,*ł/slń?
o Wańości| ... . q- ł,...ż- 2a €D2 a
lytuł prawny: --- --aa!/q.9.11Q-9-c

Posiadam udziały W społkach handlovrrych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

handlowych - należy podać liczĘ i emitenla udżiałóW:

z tąo lytułu osiągnąłem(ęłam) w .oku ubiegłym doóód W Wysokoś 
"i. 

..:.:.'ł...ł-4.y.rz...

Gospodarstwo rolne: ł,-r;ł/,rłq t;
rodza] go§podarstwa: |"-ź'-1-1)-u' : - powierzchnia: t9 ago h:ż / /./.{.ł 9
owallńci:...-(2-.ł.?-!.Q{ź)-ł.s-I. . . ...I3.ł?l...:?.'/m.
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Posiadam akcje W §półkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych Iub
pżedsiębiorcóW, W których Ucze§tnjczą takie osoby - należy podać liczbę j emitenta akcji:
-,,_._.._._._____-:)/.ę..,Jł_/c,.:..:,:,l

"""""" " """"""" "'l" "j"" ""
akcje te stanowią pakietńększy niż 1oo/o akqi W społce| ]e J__O_a.y€?:(

Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) W.oku ubiegłym dochód W W ysoxoici,: ..:.)..ia C?12_|€!.c1. ..

Posiadam akqe W innych spoikach

__._ .............1 |.|.€...yą{vuć2L)
handlowych - naleźy podać liczĘ i emitenta akqi:

z tego tytułu os ją9nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokościi

Nabyłem(am) /nabył mój ma}zonek, z Wyłączeniem mienja pż ynależnego do jego majątku
odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samo.ządu
teMorialnego, ich związkóW lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

1 . Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i pż edmiot działalności):
Vl.

z tego tytufu osiągnąłeĘt(ęłaT) voku ubiĘłym pĘychód i dochód w Wysokości:
l'l l € 1XJhlC2u

,ie <Źą

zażądzam działa|nością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalnorci (należy,podać formę prawną,i pzedmiot działal
(1. fl ' 1.1., 1/4 !qŁ.. ? | : E., {/:::ł_ł4. 1 |_ł ;.qł. r,:

^eC,7 L/,rąq



Vlll-
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowe.j lub zajęć,

z podaniem kwoi uzyskiwanych z kazdego tytułu: ,,,,., ,,.,,.,,.,,,.,

.:..?-?:ę:,:clk/_,:q : !1 7.|.J_r€1

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

lx.
składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 10.000 złotych (W pzypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

. :..s.l.,:4Y1,?1 4ł::y lłęlJ ł,]:ęr! :! ?i ?4 : |qj.:] |(

: H.]rld."*Y.?ń?gv!.

zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 'I0,000 złotych, W tym zaciągnięte kedyty i poźyczki

oraz walunki na jakich został/ Udzielone (Wobec kogo, W Ałliązku z jakim zdaęeniem, w jakiej
,. i.J t2/.,2/j )-:-, ,

WysoKoscu: ,.,, ,,,,,,,, 7., , ,.
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^ldud,il.Wlduullly(a] lz na poostawle art, 233 § 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawjenia Wolności.


