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T I radnego powiatu_J 
.ł.tĺ:ľy..?.!ť.{l .. ...dnĺa !!:"' "|J 
.ł.t!Íp..:.(.!.*r] ...., dnĺa'.'.':.::.'...:..?

Ií0//l; ŕ (mĺejscoýść)

Uwaga: 9b . u,, ď'l ĺĺ.\ . ?,>,l{

í.osoba składająca ośwĺadczenie_obowiązana jest do zgodnego z prawdą
starannego i zupďnego wypďnĺenía każdě! z ruíryk.

Z-Jeżeli poszczególne 
_ 
rubryki -nie znajdują w konkretnym przypadku

zastosowanĺa, należy wpĺsaé ..níe dotvczy'..

3.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określĺć przynależnośé
poszcze g ó lnyc h s kład n ĺ ków majątk owyc h, đo c n ođ ów i zo b ow ĺąiarĺ ä ;;;jąiř"
od ębnego i majątku objętego małżeńs-ką ws póln oś cią majątkową.

4.ośwíadczeníe o stanÍe majątkorn4ym doýczy majątku w kraju i za granĺcą.

S.oświadczenĺe o stanÍe majątkorn4ym obejmuje również wĺerrytelnoścĺpÍenĺężne

p;!v częlci A ośwíadczenia zawarte są informacje jawne, w częścÍ B zaśinformacje niejawne_ dotyczące ađresu zaíniđszńnia sriaaa;ące-j]
ośwÍadczen ĺe oraz m iejsca połozénĺa n ĺeruchomoścí.
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urodzony
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[ĺĺrĺłr; Ř t Dl\, i /ą /|'/)Y -l\ ĺ, l ĺkŕLl
(mlejsce zatrudnienía, stanowisko lub funkcja)

w zapoznanĺu się .z przepisami Y:Ęlľ z dnia-! czenľca ĺ 998 roku o samorządŻepowiatowym (Dz: U'. z2001 roku Nr 1.4ż, poz. 1592 orazz2oo2 roku Nr zls. p;;žrd,
Nr 62, poz- 558, .Nr 1 13, poz g84, Nr ĺš3, poz. 1271, Nr 200 poz. ĺ688 i Nr 2í4
99=:1806), zgodnĺe z aĺt. 25c tej ustawy 

'oŚwiadczam, 
że pósiáoarľň"ł,ääää

w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowĺące mój mająter ooięońýl-_
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Zasoby pienĺężne : 
.

- środki pienĺężne zgromadzone W walucie poĺskiej:...
'./ł łłĺ.| Zt

/l',r Nĺiĺĺz7- środkĺ pieníężne zgromadzone w walucie obcej :

- papĺery wartościowe: h"t Dą.Tť:z.7.

h'lĹ ł:.|y.ĺ.ł:.



o wartoścí : N ĺ7[t Ilr'lc

tytuł prawny : !):.Y.!.!'.'ĺ

ilt.

í.Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem powiatowych osób
grayvnych lub przedsíębiorców' w których uczestniczą takie osoby - n ďtezy podáó
liczbę í emítenta udzíałów:

fulť Dt,lľt )|

Z tego tytufu osĺągnďem (ęľam) w roku ubiegłym dochód w wysokośđ:

/r',Ě 'j\'Ůĺ )i/

2. Posiadam udziały w
líczbę ĺ emĺtenta udziałów:

innych spółkach handlowych - należy podac

ł" lĹ 77yt ? 7

Ztego Mułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubĺegłym dochód w wysokoścĺ:

1. Posiađam akcje w spólkach
prawnych lub przedsĺębĺorców,

handlowych z udzĺałem powíatowych osób
w których uczestniczą takĺe osoby:- nateży

lv.

podaó líczbę iemitenta akcjí:

r! ; F. . . ./): : : .7 .,. .!.' /



akcje te stanowĺą pakĺet wĺększy niŻ 10% akcjĺ w społce:

ľ.ľĘ.. ..,'|.ľi'!: !:/

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lv;E |1c,i'ĺ1( /'ĺ

2. Posĺadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podai liczbę
iemitenta akcjĺ:

l\ t(' ł:.i.Y !./)ĺ.

Ztego tytufu osíągnąłem (ęľam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

Nabyłem (am) (nabył móÍ małżonek, z vłyłąe.zenĺem mienia przynależnego do
jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, ĺnnej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytorialnego' ich anliązków lub od komunatnej osobý
pnawnej następujące mĺenie' które podlegałlc zbyau w drodze przetargu _
1aleŻy podaé opis mienla ĺ datę nabycia, od
kogo:...

l'lc D,-':ĺlĺ'l'l

vt.

í. Prowadzę dzĺďalnośé gospodarczą (należy podaé formę präwną i przedmiot
dzíałalności):

- osobiścíe

.i...,.:
: ;'Ęri.il 'a1



Ztego tytułu osíągnąłem (ęłam) w roku ubiegýrn przychód i dochód w wysokoścĺ:..

2. Zarządzam działalno9cĺą gospodarczą ĺub jestem przedstawicĺelem, pelnomo -
cníkiem takiej dzíałalności (należy podaó formę prawną i przedmiot dzíaialnosćĺl:

Ú .li .. .ąI.. /.| /:ĺ.. ... .

- osobíśđe:

D; [ĺ71 1t7

- wspó|nĺe z innymi osobami

Z tego tytufu osiągn{em (ęhm) w roku ubiegýrn dochód w wysokości:

hĺt Dľ7rĺ/(/

vil.

W spółkach handlowych (naza, ., siedziba spółki):... .., . ..ĺ,.!'ľĘ. t:řĺ ĺ /'1

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): *'.ľ!!.|':ĺ....

- jestem członkĺem rady nadzo rezej(od kĺedyl:... /!.ĺ..|.... .,łI:ĺľL/

- jestem członkĺem komĺsji rewĺzyjnej (od kiedy),..J:.ĺ.Ę......ł.tIfuľl.,ĺ

Z tego Ęflułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubíegłyrn dochód w wysokości:.. -



Vĺll.

lnne_dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub ĺnnej dzĺałalności zarobkowej ĺub
zajęc, z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego Mułu:...

'l'ĺiľ/ł 
t /{l ĺ,[ĺ,,+ * Đlüv ĺLł)l,ťéo

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ío ooo złotych (w przypadku
pojazdow mechanicznych. naleŻy podać markę, model irok prołutcji1;.

... ... .ĺy :r. ..ľ). :.|'l;. /.!. /.
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Powyższe' ośľíadczenie
s. 1, Kođeksu kamąo.za
pozbą'wt?nĺa wolnośđ.

śwĺadoĺny (a). iż'na poďstawÍe , art, --2 3'
nieprarłĺdy tub zatajenĺe pľaudy 

" gľozi kana
składam
podanie
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