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Uwaga:

po zapoznaniu się.z przepisamĺ ľ:Ęlľ zdniaS czerwca í998 roku o samorządŻe
powĺatowym (Dz. U'. z2001 roku Nr 142, poz. 1592 orazz2oo2 roku Nr zs, włžíd,Nr 62, poz. 558, _Nr í 13, poz 984, Nr íś3, poz. 1271, Nr 2oO poz.1688 i Nr 214poz,í806), zgodnĺe z art 25c lej ustawy 

-oświadczam, 
że pósiadam wcľ,ooáo

w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój mająter oai|ońf--

í-osoba składająca oświadczenÍe_obowiązana jest do zgodnego z prawdą
starannego i zupełnego wypďnienía każdej z rubryk.

2.Jeżeli poszczególne rubryki .nĺe znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania, naleĘ wpĺsać ..níe dotvczv''.

3.osoba składająca oświadczenie obowĺązana jest określĺć przynaleźność
poszczegóínych składników majątkowych, đoctrođów i zobowiąiarĺ äo 'łąiřuod ębnego ĺ ĺnajątku objętego małżeńską ws pó lnośc ĺą majątkową.

4.ośwĺadczenie o stanĺe majątkowym doýczy majątku w kraju i za granĺcą.

S.oświadczenÍe o stanie majątkoĺrrym obejmuje równĺeż wierrytelności
pieniężne

p:!v częlci A ośwÍadcz enia zawarte są informacje jawne, w części B zaśĺnformacje niejawne doýczące ađresu zamĺeszkania sriáaa;ące-go
ośwĺadczen ĺe oraz mĺejsca półozenĺa n Íerucho mości.



- środki píenĺężne zgromadzone w walucie obcej :......

powíerzchnia: . . . . !ĺr. .7.Ż...ł.rr,

z tego bŕtułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód a dochód

,

w wysokoścĺ :... 2í Ą s ľ ? 
o ą'.ď.. ...v.. .,y'( ĺ... .fis' ... . ĺ;l :,.(ó.ťL

4. ĺnne nieruchomośđ :

powierzch nla:...9./llal.Lą....../<ĺllĺ,, c.i.Qc../la..../......5H:....?..ľ*'../łę...



ĺ"/łiłLĺ k,y . . . .ła/.tl ĺł : y'łłde:ł.,Íą ĺ'uz' . . .(.*re. z:rć,ĺ,ĺÍu c.ĺz( ĺk ) e,rrc, ( /łx. . ..

Iil.

í.Posiadam udziały ^w społkach handlowych z udziałem powiatowych osóbprawnych lub przedsiębiorcow, w których uczestnĺczą takíe ošoby - na1eŻy pooáó
lĺczbę í emítenta udziałów:

...--.: .......ł!.'.(......ĺ:(:.'.ćł.ł-.ĺ.t^"' 7ď

udziaĘ te stanowią pakĺet wĺększy niŻ 10 o/o udziałőw w spółce |....ł!!:,./. uÚ ,ď

Z tego týufu osiągndem (ęľam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubíegým dochód w wysokoścĺ:

n!ś.. nrr
handlowych z udzĺałem powíatowych osób
w których uczestniczą takie osoby - nateży

2. Posiadam udziały w ĺnnych spóľkach handtowych - należy podaó
licebę i emĺtenta ud;ziałőv,l:. :.......

..tbrk.*3łT*

1. Posíaďam akcje w spółkach.
prawnych lub przedsiębĺorców.

tv.

podać líczbę iemitenta akcji:

r.'.:.. 1r/1 :y



..,ł.ł.Í: .. - .ďęh .l1-<<.."'.J'Żr"
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2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podac lĺczbę
iemitenta akcjĺ;... ;......

akcje te stanowíą pakiet większy niż 10% akcji w społce:

nł.ĺł.. Yt*,j łl4.:.

Ztego tytułu osíągnąłem (ęłam) w roku ubíegłym dochód w wysokoścĺ:

Ztego tytufu osĺągnąłem (ęľam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nabyłem (am) (nabył mój małżonek. z vĺyłąeeniem mienĺa przyna|eŻnego do
jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, ĺnnej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu teýorialnego, ich złliązkow lub od komunalnej osobý
pnawnej następujące mĺenie, które podląało zbyciu w drodze przetargunależy podaé opis mĺenla i datę nabycia, od
kogo:...

vt.

í. Prowadzę dziďalnośé gospodarczą (należy podaé formę prawną i przedmiot
działalności):



-/1:ltŠ... łIuj.nr
-jestemcao1rĺemzarządu(odkiedy):.....n,.tii.....ufuJĺ.,::Ü-.;........

.ĺ,.....ł(/;/ 'r
Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegým przychód i dochód w wysokoścĺ:..

2- Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicĺelem, pďnomo -
cníkiem takíej dzíałalności (należy podać formę prawnąiprzedmiot dzíäialnosćiĺ:

... .. y')?.ę:' .. aLą.rt1-.
: r 1ĺ 

-' ""'"
- osobiście:...... .......łrk-...uLL L.l.*^..7'-/f-

',/ Ĺ,/

- wspólnie z innymi osobamĺ :...... ..łląłjC-. -łľ,:L1 .ttr"*,

Ztego tytufu osiągnąłem (ęhm) w roku ubiegýĺn dochód w wysokości:...

.-.ł:*.-..?!ęĄ 'ę,'---,/--ď.

vil.

W spółkach handlowych (naałĺla,siedziba spďkĺ):

Ztego ýtułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubĺegłym dochód w wysokości:



Vĺlĺ.

lnne-dochody osiąg. ane ztytuły zatrudníenia lub ínnej działalnoścĺ zarobkowej lub
zajęc, z podaniem kwot uzyskiwanychzkażdego bĺtułu:

.!......ea t,ę.l.łłĺł(.łĺ:'l*...A-..../Ł'p. j..t/.Q1...ł.3.,.*,.,.:ł....Ei.ri.-oć.ł. ł.#.....

-t---.9|.ę-, .-?**t"*7ł-!...........?:ęĺ'.ł-b'.r,7... ......4..4..€::1/.,3.ś....IŁ..

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ío ooo złotych (w przypadku
pojazdow mechanĺcznych. naleŻy pođać markę, modet irok proäutcjD:...

..- . -- -.:* -Y.ą.c!ľi.c;ĺ........ąięś:.iU......Ü.-..*,Ír'.,.h'5:h,ł|.....ĺ,.Lu,l.cęł..t..łłęr.fu....

x.

|ob9uayanĺa pienĺężne o wartoścĺ povłyŻej ío ooo złotych, w tym zađągnięte
kredfľ ĺ pozyczki oraz warunki, na jaricľr zosťały uäzielonej wooec-róöo,
w zulliązku z jakĺm zdarzeniem, w jakiej wysokości):.....-



Powyzsze. ośw.íadŕ'izenie składam świadomy (a), iż na podstawie 'art ..233
$ í, lGďeksu kamęgo' za Podanĺe nĺeprawdy 

- 
fu6, 

-átajenie 
pľauldy ,,g'o=i k";";

pozbawíenĺa wolności. ]




