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í.osoba składająca oświadczenie_obowiązana jest do zgodneg o z prawdą
starannego i zupełnego wypďnienĺa każdej z rubryk.

2-JeŻeli poszczególne 
_ 
rubryki _nÍe znajdują w konkretnym przypadku

zastosowan ĺa' na leży wp ĺsa é .. n ĺe dotvczv''. 
-

3.osoba skłacíająca ośwíadczenie obowiązana jest określĺé przynależnośé
poszcze góÍ nyc h s kład n i ków m ajątk owyc h, đo c n ođ ow i zo b ow ĺąiaĺ a-'äąiř"
od ębnego i majątku objętego mał:eńsi<ą ws pó lnoś cĺą majątkową.

4.ośwíadczenie o stanÍe majątkorĺ4ym doýczy majątku w kraju i za granĺcą.

S-oświadczenÍe o stanie majątkorĺrym obejmuje równĺeż wĺerrytelnościpÍeníężne

p:!v czę9ci A ośwÍadczenia zawarte są ĺnformacje jawne, w części B zaśĺnformacje niejawne. doýczące adresu -ĺniđ=iráńl" sriaaa;ące-lJ
ośwĺadczen ĺe oraz m ĺejsca połozěn ĺa n ĺerucho mości.

czĘŚl A

Ja,

fu..

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub íunkcja)

po apoznaniu się.z przepĺsami ustawy zdnia 5 czerwca í998 roku o samorządŻepowĺatowym (Dz. U. z2001 roku Nr 14ż, poz. 1592 orazz2oo2 roku Nr ze, połzzo,
Nr 62, poz. 558, _Nr í 13, poz 984, Nr ĺś3, polz. 127ĺ, Nr 2oO poz.1688 ĺ Nr 2í4
w11806), zgodnie z art 25c tej . u.stawy ośwĺadczam, że pósiadam wcľloozäce
w skład małżeńskiej wspólnoścí majątkowej lub stanowíące mój mająter ooi{[n'l-'



- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej

.(.*.ł.

- papiery wartościowe:

il.
Dom o powierzchni:...... ........''2.?.a ........ffi2, o wartościr..JÍ8.?.ą2.ď-

$1tuł prawn v-. ..đ.b:."l42.i.i...

Mieszkanie o polrierzchni:. ..3..ł.c...ffiZ,o wartoścĺ:ďZ.Q,, da,2.LI

$[uł p rawn y : . . . .Q.?. P.ąTłą s.ęp. j. c . . . . euŻr. n a.ć a-.

Gospodarstwo rolne:

ubiegVm przychid i dochld

1.

2.

3.



tytuł prawny :... ,*ĺałrudę.

Iil.

í.Posiadam udziały.w społkach handlowych z udziałem powiatowych osóbprawnych lub przďsiębiorcow, w których uczestniczą takie oäoby - ń.í"iv pJJäě
liczbę ĺ emítenta udziałów:

udäaý te stanowią pakĺet wĺększy niż 10 %o udziałów w spďce:

líczbę ĺ emĺtenta udzĺałów:

.fu.{r.ą.ęz.
//

Z tego tytufu osiągn{em (ęłam) w roku udiegł/m dochód w wysokości:

,:o^,; ;'::^'%-:Í;;;;"^ : 
^",",,lia-L^ i ^-:a^l!- --J.-r- .t podać

/./,íł. nŤ?
Ztego bĺtułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośđ:

1. Posĺadam akcje w spďkach,
prawnych lub przedsiębíorców,

handlowych z udziałem powÍatowych osób
w których uczestníczą takíe osoby - nateżypodać líczbę iemitenta akcjĺ:

k?ĺ.Ż. ,íp/:rŰ



akcje te stanowĺą pakiet większy niż 10% akcjiw społce:...

.ln.i... eťt02l.
./ \)

Ztego tytułu osíągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym-dochód w wysokości:..

......../.4.Ż.....ŕb/rłł*./,J
2. Posiadam akcje w innych spďkach handlowych - na|eŻy podai liczbę
iemitenta akcjĺ;...

Ztego tytufu osĺągnąłem (ęłam) w roku ubĺegłym dochód w wysokości:

/u( €(ŕrÍ
V.

Nabyłem (am) (nabył moj małżonek, z v,lyłączeniem mienia przynaleŻnego do
jego majątku odębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytorialnego, ĺch aľiązków lub od komunalnej osoby
pnawnej następujące mienie, które podlegałrc zbyciu w drodze przetargu -naleŻy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo:...

./?,tł,..ryr?

vt.

í. Prowadzę
działalności):

dzĺďalność gospodarczą (należy podaé formę prawną i przedmíot

- osobiścíe :

'44i:.. ď^r|? L??--..:...



_ wspólníe z ínnymi osobamĺ:

""'l?'-k'''"{"ŕ4czp""""'J,4
Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegým przy-cnaa i dochód w wysokoścĺ:..

J ,'f2. Zaĺządzam działalnoścĺą gospodarczą lub jesteffirzedstawicielem, pďnomo _

cnikĺem takiej działalności (należy podaé formę prawną i przedmĺot dzíaialnoścĺi :

- osobĺścíe:

_ wspólnie z innymí osobamĺ :



Vĺll.

lnne.dochody osiąg ane ztytqły zatrudnienía lub ínnej dzíałalności zarobkowej lub
zajęc, z podaniem kwot uzyskĺwanychzkażdego Mułu:...

lx.

pzypadku

ę.łd

x.

|ob9ua1zania pieniężne o wartości povłyżej ío ooo złoých, w tym zaciągnięte
kredfľ i poŻyczki oraz warunki, na jakich zostały udzĺelonel wobec -roöo,
w zł,l'sązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoścĺ):.........
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Powyższe. ośwĺadczenie składam świadomy (a), iż na podstawÍe , art ..= 233
$ í, Kodeksu kamęgo'za Podanie nĘĺarľdy'hd -ätaienie 

pnar"aý"g''äi 'k';ä
pozbawíenĺa wolnoścĺ.
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