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ĺ.osoba składaJąca os(taacz{nie obowiązana jest do zgodnego z pnwdą
starannego i zupełnego u4'pelnienia każdei z rubryk.

Z.JeŻeli poszczególne rubryki níe znajdują W konkretnym przypadku
zastosowanÍa' należy wpĺsać ..nie dotvczv''.

3.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić, przynaleŻnośé
poszczególnych składników majątkourych, dochodów i zobowiązań do majątku
odębnego Í majątku obiętego małżeńs ką ws pólnośc ią majątkową.

4.ośwĺadczeníe o stanie majątkowym dotyczy rnajątku w kĘu iza granicą.

5.oświadczenie o stanĺe majątkorqym obejmuje również wíerrytetności
pĺeniężne

!.!v części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częścl B zaś
ĺnformacje niejawne doýczące adresu zamieszkania składającego
oświadczen íe oraz miejsca połoźenia n ie ru choĺności.
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Ja, niżej podpisany (a)
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po zapoznanĺu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samoządzie
powiatowym (Dz. u. z 2001 roku Nr 142, poz. 1sg2 oraz z 2ao2 roku Nr 23, poz.Z2o,
Nr62, poz.558, Nr ĺĺ3,poz.984, Nr 153, poz' 1271, Nr200 poz' 1688 i'Nr214,
poz.1806), zgodnie z arl. 25c tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące
w skład małżeńskiej wspolnoścĺ majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne :
- środki píenÍężne zgromladzone W walucie polskiej:

- środki pieníężne zgromadzone W walucíe obcej :
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- papĺery wartościowe:
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1.Posiadam udziały w spółkach handlowych z udzíałem powiatowych osób
prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać
lĺczbę i emitenta udziałów;

luť

hód w wysokości:

Ztego tytufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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1. Posíadam akcje W spółkach
prawnych lub przedsĺębiorcow,

handlowych z udzĺałem powiatowych osób
w ktorych uczestniczą takíe osoby - należy
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tv.

podać liczbę ĺemítenta akcjĺ:



akcje te stanowią pakiet większy ntż 10% akcji w społce.
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Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym ooänoo w wysokości:...
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2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych - należy podac liczbę
ĺemĺtenta akcji:'
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Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubĺegłyrn dochód w wysokości:.

V.

Nabyłem (am) (nabył mój małżonek,- z wyłączeniem mienia przynależnego dojego majątku odrębnego) od Skarbu n.a$twá innej państwo*bi ó.óoy prawnej,jednostek samorządu tefiorialnego' ich zwĘzkóW'lub od ĺ<ómunalndj osooíprgw1ej następujrye mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podaó opis -mienĺa i datę nabycĺa, od
kogo:.
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- Wspólnie z innymĺ osobamí :.'..... .. ..'..|,ł.C. J u\.r.r.T

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości:
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W społkach handlowych (naałra, siedziba spółkĺ):

_ jestem członkĺem rady nadzo rczĄ(odkiedy):.' ....ĺ,!.p......c.q..h.r.l.n
ľ/
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- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...... dY.. ...J,ł.Y.:.l!..z.!:T""'i"""'I ĺ/
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Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:
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lnne.aociýt/ osiągane z tytułu zatrudnienia lub ínnej dzíałalności zarobkowej lubajęc, z {fdaniem kwot uzyskiwan ych zkazoáóo ú,iłu..

lx.

Zobowiązanĺa pienĺężne o wartoścí powl1żej ío ooo złotych, w tyrn zaciągnięte
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czĘŚć B

Powyższe oświadczenĺe składam świadomy (a), iż na podstawie art. 233
s í Kodeksu karnego za podanie nĺeprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienia wolności.
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