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Uwaga: ?łco7 z'ĺ / \ĺ1t (/-) ./'r'z- I| .Ąý ;rĺ ĺ
zgodneg o z prawdą

?-
/ / 

tv'a t-/

í-osoba skłgdająca oświadczeníe obowiązana jest do
starannego i zupełnego wypďnienía każdej z ruĺryk.

2-JeŻeli poszczególne 
_ 
rubryki _nie zryjdują w konkretnym przypadku

zastosowa nia, naleĘ wpisaé .. n ĺe dotvczv''. 
-

3.osoba skłacl-aj4ca ośwíadczenĺe obowíązana jest określĺé przynaleźność
poszcze g óĺnyc h s kład n i ków m ajątk ouryc h, đo c n ođ ow ĺ zo bow ĺąian i|-' 

"]ąiř;odębnego ĺ majątku o bjętego m-ałżeńsi<ą ws pó lnośc ĺą ńáĺą*"*ą.
4.ośwĺadczenie o stanĺe majątkovr4ym doýczy majątku w kĄu ĺ za granĺcą.

S'ośwĺadczenĺe o stanÍe majątkoqym obejmuje również wĺerrytelnoścĺpienĺężne

p;!v czefci A ośwíadczenia zawarte są ĺnformacje jawne, w części B zaśinformacje' - nĺejawne đoýczące ađresu 
'aíńiđszLánl"- sriaaa;ącetJoświadczenĺe oraz m ĺejsca połozen ia n ieruchomoścí.

czĘŚc A

(miejsce zatrudníenĺa, stanowisko lub funk{a)

po apoznaniu się_z przepisami 
Ygt"uuy z dnia 5 czerwca í998 roku o samorządżepowiatowym (Dz: U'. z 2001 roku Nr 1!Ź, poz. 1592 oraz z 2oo2 roku Nr 8, w;ź;ô,Nr 62, poz' 558, _Nr ĺ13, poz 984, ľr ĺšg, poz. 1271, Nr zoló wz. í688 i Nr 2ĺ4poz1806), zgodnĺe z aĺt'. 25c tej. y9tawy 

'oświadczäm, 
że.po.ĺäo"ň-ňoľ'ä;ä;

w skład maľżeńskiej wspótnoścĺ majątrowej lub stanowiące moj ńąąter ooiéo.ř-'



l.

Zasoby pienĺężne: ó;
- środki píenięzne zgromadzone w walucíe polskiej:... ...

,(^* d.,Ą1

- środki pienĺężne zgromadzone w walucíe obcej :......

/4^,l'. . .ďpł'IrL Ż|A,,.
ĺľ

na kwotę:

Dom o powĺerzchnĺ:...... ,l.Ę!,,
$1tuł prawn v, ... LilĹrti.a. c ĺ.ď. .

M|eszkanĺe o poľierzchni:. *o ..ffi2, o wartości:. .ł.2u..ęlL'.?..)'ł_

3. Gospodarstwo rolne: 'l1;e ĺ:f ;,Ci ?''s qŁ

il.
1_

rodzajzabudorł6ĺ , ,úk^1|7ĺł1r Ił ęra,,/a.{.łu. .,.

z tego q1tufu osĺągnąłem (ęľam) w roku ubiegľym przychód i

w wysokości :... ....1.3.c.,!'Q,.u ........;. ...ł.ĺł.p.ľ..Łf...

4. lnne nieruchomoŚđ :

powĺerzch nia:...a). eé,c,k( ... 
ľoo.,i.Ĺl*.(.ĺ,. 

....n9.. €l'.il,uńł ,.úur!.?łĘ?"'ľ
Z ) gi.ľcol, .,'' ý. |9nŮ,.'ĺ' 2rr[ Q,ĺ ,/u 

(J



o wartoścí :.. . . L).. . ĺ.f.Q,.Q.a:zr:. ű.

ilt.

ĺ.Posiadam udziały ^w spółkach handlowych z udziałem powĺatowych osób
grayvnych lub przdsĺębiorcow, w których uczestnĺczą takie ošooy _ náďzv p"oäě
ĺĺczbę í emítenta udziałów:

/ĺ.{.*. fuąCry

"":"'

udziaĘ te stanowią pakĺet wĺększy niż í0 %o udzÍałőw w spółce:

.../ł4,q.. . dd" ĺ,.+ą )..
ĺ 

-ľ-

Z teso ýufu osĺągndem (ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posĺadam udziały w innych spóľkach handlowych - należy podać
liczbę ĺ emitenta udzĺałów: :.......
.../{4* ą"?
Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośđ:

tv"

1.

.rłr* ď.ąr1

Posĺađam akcje w spllkach,
pnawnych lub przedsiębíorców,
podać lĺczbę iemitenta akcji:

handlowych z udziałem powÍatowych osób
w których uczestniczą takĺe osoby. _' nąĺeży

' ' ;..i,:

.'.'.



akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcjĺ w spďce:

Ztego tytułu osĺągnąłem (ęłam) wroku ubiegłym dochód wwysokoścĺ:

/,,I4+-. cúa(7."7
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podac
i emitenta akcji

liczbę

.....kĺe. .chfu.Q:x.
(/

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

V.

Nabyłem (am) (nabył mő! małŻonek, z wyłąeenĺem mienia przynaleŻnego do
jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytorialnego, ich ztłliązków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegałrc zbyciu w drodze przetargu -naleŻy podac opis mienia i datę nabycia, od

/"r* ď-łv,a

vt.

: ,' r: ...:



- jestem członkiem zarządu (od kiedy):......

- wspólníe z innymi osobamĺ: il* "-ąą-ľ

Ztegotytufuosiągną!em(ęľam)wrokuubiegýĺndochódwwysokości:...

/Ł^' ,yr2t-qrr'-...-/-- -r.....ľ.

vil.

W spółkach handlowych (naa ua,siedziba spďkĺ):... ... . .. ...

- jestem członkiem komisji rewÍzyjnej (od kiedy):......

.. . . . . ../.L.ę4;... . abłu. ?14. . ..--ĺ{.

- jestem członkiem rady nadzorczej(od'kĺedy):...... .. - 
'



lnne_dochody osíągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzíałalności zarobkowej ĺubajęĄ z podaniem kwot uzYskiwanychzkażdego h/tutu:...

(.. 

.....//..€{,.s.6. {1..

SkładnikÍ mienia ruchomego o wartoścĺ powyżej ĺo ooo złotych (w
pojazdów mechanicznych. naleŻy pođać markę, model i rok produtcji;:

..Q'.ĺ.g*ł!o..uk1us...e.:..aQ,8....l.rĺ.ł......ľ(p.ywh.CQý...:Za.a.ť..ł

..CIłłď,ł....Ę..|...?ppk....ť(,.ęł.ĺB.ęł)*..Śpĺr'l.lk...ź.F...Qt2.i...(ąa.ť.^.(,

...ľ'.(ęĺś,,.ď,%.....5łłł'L:akl.....3ł.?p....e D.i..:...2.ą.łĺ.ĺ....ko'ĺą, ..ďb.puucÚť,

pzypadku

x.

..i. .

,:,t,1i



czĘśl B

Powyższe oświadczenie składam śwĺadoĺny (a), iż na podstawie ] art 233s í. Koďeksu kamego' za podanie nieprawoý'lu'ů_'&i.nĺ"- päřáý-gňä kaäpozbawÍenia wolności. '




