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każdej z rublyk
Ż. JeŻeli poszczególne rubrykĺ nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowrnĺg' należy wpĺsaó 5!g_&]bpď'.
3. osoba sklĺdająca ośrvladczcnie obowĺązana jest okľeślić pr'zynależność poszczególnych skladników
majątkowych, dochodów ĺ zobowiązań do majątku odľębnego ĺ majątku objętego malżeńską wspólnością
majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku rv kľaju ĺ za gľanicą.
5. ośwĺadczenĺe o stanĺe majątkowym obeJmuJe ľórvnież wĺeľzytelności pĺenĺężne.
6. W części A ośrvĺedczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś infoľmacje niejawne dotyczące adľesu
zamieszkanla skladającego ośrvĺadczenĺe oraz miejsca polożenĺa nieruchomości.
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íimíona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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PoLITY Y' I pPou*óDzl ľĺNEJ.
po zapoznaniu síę z plzęisami ustawy z dnía 5 czeľľyca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z2o0l r. Nr l42, poz.
1592 oraz z 2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,
poz. 1806), zgodnie z aĺt. 25c tej ustawy ośuriadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stalrowiące mój majątek odębny:

I.
Zasoby pienĺęŻnc:
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- środki pieniężne zgromadzone w walucie ouce.!: ..............0
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3. Gospodarstwo rolnę:

rodzaj gospodarst*"' ....{ľ.P lrnp powierzchnia, ....../...84...h*.............

*, i,"*',r, ..poł#.xťn.,s.y.'.pŚP_.r...../l.S.8..h.*.......nľg.ĺn^,.gil.....ř_p..u.ľ...........

Z tego tytrrfu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

J
4. Inne nieruchomości:

oorvierzchnia, ...drilg'.!r9'-....r'ułĺ.nniĺ.y.rJonło......w.bŃł-.ä.....o...''bę.Vř_..../.t.,,SB.h.ę.....
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uI.
1. Posiadam uffiały w spółtĺach handlowych zudziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których

uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziďów:

rytur PrqwuJ.

2. Mieszkanie o powielzchni' ....lĺiŁ...dĺ

udziały te stanowiąpakiet większy ĺtlż l0o/o udziałów w spółce:

.........bĺ.!..F_....._h._oLy.-aTJ..........

Z tego q/fulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

......N..r...ř-..'....-\oJ.l'.9Ł:1.......

Z tego $tufu osiągnąłem(ęłam) w ĺoku ubiegľym dochód w wysokości:

......r{..L...j7........'}gLľí..e.fu1.........

rv.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których

uczestniczątakic osoby - nalcżry po$ó liczbę i emitenta akcji:

......N.t..g..........).p_Lx .Ś2/\.



akcje te stanowíą pakiet więksry ni ż l0% akcjí w spóťě:

.Nr E'....Đ9j.Y..c]'.Y.

ZtęEo tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

*:*::::::::::*:::::::fi 
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Ztego łtułu osiągpąłcm(ęłam) w rolal ubíegłym dochód w wysokości:

.N !Ě-. beTYc,?Y

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżoneĘ z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątlo odębnego) od Skaĺtu

Państwą innej pańsĺľowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunďnej osoby

prawnej nasĘlujące micnie, które podlegało zbycĺu:w dĺodze pzetargu - rLależry podać opis mienia i datę nabycia, od

kogo: rr-s

vI.
1. Prowadzę dzĺałalność gospodarczą (raleĘ poóaé formę prawnąi przedmiot działalności):

N. t.ř_...... ). ń.1,.a.L:t....

......!$.. t..Ę :.....'. _b-g ry..c.L:
-wspólnie z innrmi osobami

.......... !.1.P;.........)..f -1...c"t Y..

Ztego ýtuhi osiągnąłem(ęłam) w rokuubiegĘm przychód i dochód w wysokości:

.......ľ.ĺ..t...ř..........}.p.-L.:ĺ..p?.-1..........

2. 7anządzĺm działalnością gospodaľczą lub jasüem pľzedstawicieleĺn, pďnomocnikiem takiej działďności (nďeźry podaé
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Ztsgo tytufu osiągnąłem(ęłam) w rolan ubiegłym dochód w wysokości: ........,

..\ĺ. l.. F-....t'p. ]]..Ś2ä..

Ztego ýtułu osiągnąłem(ęłam) w rolęr ubiegým dochód w wysokgści:Tĺl'Ě' D91t,( c'}Y

vnL
Inne dochody osiągane z Vtułu zatrudnienia lub innrj działalności zarobkowej lub zajd' z podaniem kwot uzyskiwanych

...........-...._.........ä_g.F-..4.9...'.hk.....jHY.!tľI.ľí.Bp.Dr"É.v!.P-...}-i:J_{Ł..tEIŁ.....ž-ł.T-ę-!ł).ď_ffi'Mt.íI..""""""ľ"'

rx.
Składniki mierria ruchomego o wartości powyżej lo.ooo złoĘch (w pr4padku pojazdów mechaniczĺrych nale{ podaó

x.
Zobowią7ania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złoĘcb, w tyrrr zaciągnięte laedyty ipoĘcz|a oraz warunki, na jakich

zostaĘudzielonc (wobec kogo, w zuĺięl<uz jakim zdalzenieĺĄ w jakiej wysokości):
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cztślB

Povýsze ośwtaÄczsnie sldadam świadomy(a), ĺż nĺ podsawie aí 233 $ 1 Kodeksu lnrnego za 'podanie nięrawđy lub

zatzjenie prawdy gĺozi kara pozbawicĺlia wolnoścĺ.
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