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ośwnoczEľlE MAJĄTKowE
z Íadnego powlatu

Uwaga:
1. osoba skladąJąca ośwladcrcnle obowlązana |est do zgodnego z prawdą starannego l zupełnego u41pełnlenla

katdel z rubryk.
2. Jeźell posrczegplne rubrýl nle zna|duią w konkľetnym prąlpadku zastosowanla, należY wplsać 'nle dotvctv".
3. osoba skladaląca ośwladc'zenle obowĘzana |est określlć przynależność poszczególnych skladnlków

malątkowych, dochodów l zobowlązań do maJątku odrębnego l malątku ob|ętego malżeńską wspólnośclą
malątkową.

4. ośwladczenle o stanle ma|ątkowym dotyczy malątku w kralu l za granĘ.
5. ośwladczęnle o stanle malątkowym obetmute równleż wlerrytelnoścl plenlężne.
6. W częścl A ośwladczenla Ewarte ą lnformacle'|awne, w częścl B zaś lnformacte nleJawne doĘczące adresu

zamleszkanla skladającłgo ośwladcrenle oraz mle|sca położenla nleľuchomoścl.

po ?apoznanlu slę z pneplsaml ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samorządzle powlatowym
(Dz. U. z 2oĹt.r.'poz. 1868), ziodnle z art. 25c tej'ustawy oświadczam, że pbsladam wchodzące w sklad
malżeńskleJ wspólnoścl majątkowei [ub stanowlące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby plenlężne:
zgľomadzone wwaluple polskleJ: .,.łĺ.ę.sł.*,,*..,,{-(^P,*-'Ý,ź;ź.k- środkl
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akcje te stanowlą paklet wlększy nlż 10% akcji w spółce: ..........,........2.ię.......*ł.7ś.:./.....

Ztegotytulu oslągnąłem(ęlam}w roku 
"bh;łńl;.hó.il*;;ű:;;;:,nię:::.-ď.ę.!ri#::.:..*..........*2. Posladam akcJe w lnnych spólkach handlowych - należy podać llczbę l emltenta akclh ,đk....ęí(Íí,t.?Í.,......

;ä;ffii;;il;;';",.(ö;ü;;il."ii;ilil;;hffi*;;ä:;;;.:-:nlŚ;:.::ďśąś:?1.l.....J**

v.
Nabyłem(am) (nabyt'móJ malżonek, z wy{ączeniem mlenla pnynależnego do jego maJątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, lnnej państwoweJ osoby prawneJ, Jednostek samonądu terytorialnego, lch
związków, komunalneJ osoby prawneJ lub zwlązku metropolltalnego następujące mlenle, Ęóre podlegało
zbyclu w drodze przetargu - nale{ podać opls mlenla l datę nabycla, od kogo: ,..,.,a(.Y....,9!9.ýł(.łŕ...............

vt.
1. Prowadzę dzlalalność gospodarczą (na|eży podać formę prawną l przedmlot dzlałalnoścl): .................

- ;;;;ffiffiil;ää':::::.0tł.:.:,::.:^#ęłłą.:.:*::*.._::.::::....-:::.-._:.--.._-_:.__.......-.::...::.....:'

Ztego tytulu osiągnąĺem(ęlam) w roku ublegtym prrychód l dochód w wysokoścl: ................
7. Zanądzam działalnością gospodarczą lub lestem pnedstayvlclelem, pelnomocnlklem takleJ dzlałalnoścl

(należy podać formę prawną l pnedmlot dzlalalnoścl|: ......Al)ť,.....e{.*tł,e.f.

Z tego tytutu oslągnąlem(ęłam)'*;;k" 
"ülú'ňä.ńä;ö;;Ĺ;;;;;:::iÍľg:::::ťIśł.M,
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- jestem czlonklem rady nadzorczeJ (od kledy): ........'.............'....l'l:ł;::::::*łii.iii.ř.:.:,'::::.................:::::::::::::::::::

- jestem członklem komlsJlrewlzyJneJ (od kledy): ....!J.l.í......,.ę.tą{ł.ĺ::y/....

ľ,j'.oołr..ľ, handlowych (nazwa, sledztba spólkll:..........t......... ..łłte..,.,ď#{ł.l,ł{...

z;;;'ilĺ;äiläi;i;il;;;ňil''ňäffiil'-y;ä;i;:::;:::.:).:'i'ĺ.ł:.:.:.:,:.:.:;,M{Ä:.:,.



rx.
Sktadniki mlenia ruchomelo o wartośd.powyżej 100oo zloĘch,(w ĘrłRadku po|azdów mechanicznYch

należy podać markę, 'oJäii 'oL 
produkcJl): """'lłi*"""noľ:.'!,Í.:::::::::::::::::::.:.::::::::::::.::.::::::::::::::::::.::.::..
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x.
Zobowlązanla plenlężne o wartoścl powyże| 10 ooo ato.tY'h: ľ 'y' 

zaciągnięte kredyĘ i pożyczkl oraz

warun$l, na iakich."'oĺ "a'rclone 
(ůooec r|s"' * 

'*ńzků 
z iakim::::::*:.:::.:::.::]l]ii]]--.:-..:--



czĘśĆ B

Pbwyższe ośwladczenle skladam śwladomy(a), lż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanle
nieprawdy lub zataJenle prawdý grozl kara pozbawlenla wolnoścl.

. fr. * r :*.ę,:.. :..&/ :, l.r.. /.Q..,.*."l' -' t'' ô...........7.7
(mlejscrwość. datal' 1

. *ł,.1 n.r......2:.i.s.{:?........
/ (podpts)


