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í-osoba składająca ośwÍad czenře ilbowĘzana jest"dô zgodnego z prawdą
starannego i zupełnego wypďnÍenía każdej z rubryk.

Z-Jeżeli poszczególne rubryki -nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowa nia, nateży wpisać .. n íe dotvczv''. 

-

3.osoba składająca oświadczenĺe obowiązana jest określić przynateżność
poszcze g óI ny ch s kład n i ków m ajątkowyc h, đo c ľr ođ ow i zo b ow ĺąiad äó;;jąiř"
od ębnego i majątku objętego małżeńs-ką ws pó lnośc ią mająt kową.

4.ośwĺadczenĺe o stanÍe majątkowym doýczy rnajątku w kraju i za granĺcą.

S.ośwĺadczenÍe o stanĺe majątkou4ym obejmuje również wíerrytelnościpĺeniężne

p;!v częlci A ośwíadcz enia zawarte są informacje jawne, w części B zaśinformacje nĺe1'awne dotyczące ađresu =í"iđ"iLáńl" sriaaa;ące-fJ
ośwĺadcze n ĺe o raz m iejsca półozen ĺa n ĺeru ch o ĺn ości'
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a, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sĺę.z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca í998 roku o samorządŻe
P9Y?tovľlĺm (Dz. U. z2oü roku Nr 142, poz. 1592 orazz2oo2 roku Nr ze, włžío,Nr 62, poz. 558, _Nr ĺ 13, poz g84, Nr íäa, poz. 127í, Nr 2oo poz.1688 i Nr 2í4pozĺ806), zgodnie z art 25c tej. u.stawy 

'oświadczam, 
że pösĺáoamň"ł,äää"ä

w skład małżeńskĺej wspólnoścí majątkowej lub stanowiące mój mająteŔ oaiéo.ř-'
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Zasoby pieniężne: ? i-

- środki píeniężne zgr^omadzoęW walucie polskiej:..::.. .

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej :

0

_ papiery wartościowe:

0
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ffi2, o wartosci:ÍĺI, üĐ il. ......
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ĺ.Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób
grayvnych lub przdsiębiorcow, w których uczestniczą takĺe ošoby - n a1ezy pooáelĺczbę ĺ emítenta udziałów:

udziaĘ te stanowią pakĺet większy nĺż 10 %o udzíałów w spółce:

,,^,^^ *,,ur,;' ^^,^-^--: :-:Ľ 
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Z tego tytułu osĺągn{em (ę}am) w roku uiĺětłym dochód w wysokości:

irrruo*,i- ^ły.'; ;ľ; y#"n""o"*"h 
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Ztego ýtułu osiągnąlem (ęłam) w roku ubĺegłym dochód w wysokoścÍ:

n^n' wI
1. Posĺađam akcje w spółkach handlowych z udzíałem powíatowych osób

w których uczestniczą takíe osoby]- naĺeży

lv.

podaé liczbę iemĺtenta akcjí:



akcje te stanowíą pakiet większy niŻ 10% akcjĺw spďce:...

M d0[łir..1 '(y)
Ztego tytułu osĺągnąłem (ďam) w roku ubíegłym dochód w wysokości:..

]W qi',t\łłu'ĹJ(]
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podai líczbę
i emítenta akcjĺ:... .........

M r1,ď5?!

Ztego tytufu osiągnąłem (ęľam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.

Nabyłem (am) (nabył mój mďżonek, z vłyłąeeniem mienia prz.yna|eŻnego do
jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytorialnego, ich aĺiązków lub od komunalnej osoby
pnawnej następujące mienie, które podlegało zbyeiu w drodze przetargu -należy podać opĺs mienia i datę nabycia, od

li,ĺl' ď*J?\

vt.

ĺ. Prowadzę działalność gospodarczą(naleŻy podaé formę prawną i przedmiot
dzĺałalności):......

- osobiścíe :

J11ł' .ĺĺp[łĺhlua



- wspólníe z ínnymi osobami:

Z tego tytułu osĺągnąłem (ęłam) w roku ubĺegýrn pzychód ĺ dochód w wysokoścĺ:..

2. Zarządzam działalno_ścĺą gospodarczą luĘestem pzedstawicĺelem, pďnomo -

:::-:- :*:u 
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ĺ przedmiot dzíäialňoéáiĺ'
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- osobiścÍe:

- wspólnĺe z innymí osobamĺ :

- jeśem członkĺem komisji rewÍzyjnej (od kiedy):...-..

v ,\J
Ztego tytułu osĺągnąłem (ęłam) w roku ubĺegĘm doďróíw wysokoŚđ:,1,
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x.

|ob9ualzania pienĺężne o wartości povlyŻej ío ooo złotych, w tym zađągníęte
kredfľ ĺ pozyczki oraz warunkĺ, na jakich zosťały uäzielone ( wobec Tóö,
w zł,liązku z jakím zdarzeniem, w jakiej wysokości):......
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Powyższe. ośwíadc,zenie składam _śwÍadomy' (a), iż'na podstawĺe arg 23iÍ}s,ĺ' lGdéksu kamego.za Podanĺe nĺepra,,,loý'bđ'ätaienď lääpozbawĺeniawolności. 
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