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1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupďnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisaé ..nie dotvczv''.
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określié przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kĘu iza granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wlerzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są lnformacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

czĘŚc A

,l^r/ Lvŕb

(miejsce zatrudn ien ia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samoządzie powiatowym

(Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz. 1592oraz22002r. Nr23, po2.220, Nr62, po2.558, Nr 113, poz.

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 2oo, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806)' zgodnie z ań. 25c tej ustawy

oŚwiadczam, Źe posiadam wchodzące W skład małżeńskiej wspólnoŚci majątkowej lub stanowiące

mÓj majątek odrębny:

t.



- papiery WartoŚciowe.
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
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4.

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1Oo/o udziałów w spÓłce: ...4ł^Y,.' ď0 ilł/ł',



2. Posiadam udziaĘ

udziałlw: ....

w innych spółkach3 handlowych - należy podal liczbę i emitenta

4łE aÁ /lol

tv.

1. Posiadam akcje w splłkach handlowych z udziałem powiatowych oslb prawnych lub

przedsiębiorcóW, W których uczestniczą takie osoby - naleŻy podal liczbę i emitenta akcji:

ĺ-,^fr,e/łĄe/

2.

V.

Nabyłem(am) (nabył mij maľżonek, z wyłączeniem mienla pzynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu

terytoriaĺnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre

podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podal opis mienia i datę nabycia, od kogo:

/hz wi,lą
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- osobiście



wspólnĺe z innymi o.ob.'i4 /łąt- ,ú hnz
tu,

Z tego tytułu osiągnąłem(ďam) w roku ubiegłym pzychÓd i dochód w wysokoŚ 
"r, ffi,Ü.kľť

Zarządzam dzĺałalnoŚcíą gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, p"łno'o"ftŕik ď,6 łą

działalnoŚci (należy podać formę prawną i pzedmiot działalnoŚci): .'...........'

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚ ci: ....flą.Ę úą

vil.
W splłkach handlowych (nazwa, siedzĺba sprłki): ...'.......fuzź >Áú?

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): l4ąE ń 42
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ''.'....,á:/,tÝ. nś ,$a7

;;;*;il ;il;;(-,";); ;; ilil ;;.;;; ; il;;.", .?Ż?E b'Á; 4; il
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lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęl,

tx.
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Składniki mienia ruchomego o wartoŚcĺ powyżej í0 000 złotych (w pzypadku pojazdlw

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): '.........'.

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, najakich 'zosĘły udzieloaer(wobec kogo, w związku z jąkim zdarzeniem, w jakiej

wysokoŚci), .....ő'o-lĺ,*ń.I)..Aĺ..,...#.,Łłrru.# ł0.'.?Łz/.';... .. ..'.....ĺĺ



czĘśé B

Powyższe oświadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.

(podpis)


