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ĺ.osoba składająca oświadczenie obowiPnajest do zgodnego z prarnĺdą
starannego ĺ zupďnego vl'ypełnĺenía każdel z rubryR.

2.Jeże]i poszezególne rubryki nĺe znaidują w konkretnym przypadku
zastosowania, należy wpisaé ..nÍe dotvczv'.

3.osoba składająca ośwíadczenie obowiązana jest okreśtić przynależnośé
poszczegóÍnych składníków majątkotĺych, dochodów i zobowĺązań do maJątku
od ębnego Í majątku objętego maľżeńs ką ws pó lnością majątkoĺrĺą.

4.oświadczenie o staníe majątkouĺym dotycry majątku w kraJu i za granÍcą.

S.ośłrĺadczenie o staníe majątkonĺym obejmuje równíeż wĺerąĺtelności
pienĺężne.

6.W części A oświadczenla zawarte są informacJe jawne, w częścl B zaś
in_formacje nie|auqe doýczące adresu zamieszkania składającego
oświadcze nle oraz m iejsca pďoźeni a n Íeruch o moścl.
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iniejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapaznaniu síę z przepĺsami ustawy z dnia 5 czerwca í998 roku o samoządzie
powiatowym (Dz. U. zAaü roku Nr 142, poz. 1592 orazz2002 roku Nr 23, poz.Z4o,
Nr 62' poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz' 1271, Nr200 poz. 1688 ĺ Nr2ĺ4,
poz.1806), zgodnie z art. 25c Íej ustawy ośwĺadczam, Że posĺadam wchodzące
w skład maľżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowĺące mój majątek odrębny:
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tytuł prarłn Y ... ..Lď,u l:ľ'.cĺu)

z tego Mufu osÍągnąłem (ďam) W roku ubiegľym pzychód

wwysokoścĺ:....lĺ3.np.Q,í,.... .\.qrq9,'í..

4. lnne nĺeruchomoścí :
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o wartości :... ..ł ).lblĺ" .oo.o.,lĺ. '
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tytuł prawny 
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ĺ.Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osob
prawnych lub pradsiębiorców, w ktorych uczestniczą takíe osoby -należy podaé
Ííczbę i emĺtenta udáalów:

vdziaĘ te stanorĺĘ pakiet większy niż1o Vo udziałőu w spółce:

Z tego Ęĺtułu osĺągną|em (ęłam) w ĺoku ubieglym dochócl w u4ysokości:

innych spółkach handlowyďt - należy podaé

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubíegłyrn doďród w wysokości:

a"" ď4*:r4rĄ'........tv
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Posiadam akcje W społkach
prawnych lub przedsiębĺorcow'

handlowych z udzĺałem powiatowych osób
w których uczestniczą takie osoby - naleŹy

1.

podac líczbę iemitenta akcjĺ:
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akcjo ta stanowĘ pakĺet większy niŻ 10% akcjiw spółce:

ĺnnych spółkach handlowych - należy podaé liczbę
2. Posiadam akcje w
i emitenta akcii:...

,....//,,,.ę',.W7

V.

Nabyłem (am) (nabył npi maŻonek,_z.wyłąe.zeniem mienia pĺzynależnego dojego majątku odębn-ego) 
-od 

Skarbu e9ĺstua,lňnei panšńiffii]*oy prawnej.jednostek samorządu-térytoĺalnego, ich atiąáiÔř lub od kđmňalnej osobypĺawnej następujące mienĺe, łtore poolđáło zbycĺu * o.áä przeüargu -naleĘ podaé opis mĺeniä i datę nabycia, odkogo:...

Z tego bĺtufu osíągnąłem (ę'łam) w roku ubíegłym dochod w wysokości:
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przedrniot



- wspóĺníe z innymi osobamĺ:. .. . ,. 14+44'. ..rlehyn//

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubíegłym przychód ĺdochód w wysokoścĺ:..

W spďkaď handlourych (naanĺa, siedziba

2. Zarządzam dziďalnością gospod arc;ząlub jestem pzedstawicĺelem, pďnom o _

cnĺkiem takiej dáałalności (należy podaé firrrnę pr:Mnąĺpzedmiot dziaĺalności) :

... ... ..,.(, !..*... . cĹ.o.ű.,l .?+.

"/'ł_ osobĺśđe:...... .....,4kíł : otahv*."/.

- wspólnie z innymĺ osobamĺ ,... ...r,.:(.+ u ...ďa.&r,... ..;.í.;...:i'-..7'L 
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.Z tegoMulu oslągnąłem (ęľam) w roku ubiegÚym dochód w wysokości:...
t/t/)

... . 7Ĺu-ł.. .. (X-.ałjá.h..

vil. //

- jestem członkĺem zaĺlądu (od kíedy):. .. ... ...

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komĺsjĺ ĺewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem ($am) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Zl,ajł a:og*1



wil.

tx.

przypadku

Zobowiązanía píeniężne o wartośclW:"ri,ffiffi: :



Pwrył-sa ośwíadczEnig składam
S I lGdeksu kamego za podanie
pozbawĺenÍa wolności.

śwĺadoĺny (a)' lż na podstawie aÍŁ 83
nieprałdy lub zatajenie prawdy grozl kara

frrrk : .Hn-' /'.. (f , &. .% /.Cł
(mlejscowóśĺ data)
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