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Uwaga: :'ź óďl,ĺ' 'łJłl v,'- \,ł tl. ,r.i',',,rí
í.osoba składająca oświadczenie obowiązanä jest do
starannego i zupełnego wypetnienia każdej z rubryk.

2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przy,pädku
zastosowania, należy wpisać ..nie 4otvczv''. ,i 

'' ':j

3.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyńależńośé
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do maj{tku
odrębnegoi majątku obiętego małżeńskąwspólnościąmaiątkową. 

.,,'-....''
4.oświadczenie o stanie majątkowym doýczy majątku w kraju i za granicą. . 

,

S.oświadczenie o stanĺe majątkowym obejmuje również wier41telńosci
pieniężne

6.W części A oświadczenia zawańe są ínformacje jawne' w części B ząś
informacje niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego
ośwĺad czen i e oÍaz m iejs ca położenia nieru chorności.

czĘŚc A

Ja, niżej pod pisany (a), . S/ą a l3 t ą.ąl ... . ĺ1aęs.b.ą.l
(irniona i naalrĺisko oraz nazwisko rodowe)

äľ::::: . .4. & p,í, 
. #. .s]. I. ... . . . . . .* . ..B.+ĺ-s.h.ą . - 3n ĺ. r. %",

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z2001roku Nr 142, poz. 1592 orazz2OO2 roku Nr 23, poz.|Z},
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214,
poz.1806), zgodnie z aĺt. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące
w skład matzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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zgodnego z prawdą
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Zasoby pieniężne :
_ środki pieniężne zgromadzone W walucie polskiej:

.... .=9.ł- O.Q.e..?.í.

_ środkľ pieniężne zgromadzone w walucie obcej :

o.. ...lĺ ťe ...o[r.{.7..r7

rodĄzabudowy,... ... * { e. łł.ć,ł. r. . . . o.8.ęľ g.

tytuł prawny:... Đń:..-< r].e.L

z tego tytutu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochid

w wysokości :.. .ł.r..ł.e/4.ę.e?.+.{.... :
4. lnne nieruchomości :

powierzch nia:Q.zi.ĺł.fĺł ..Đ. p'a*l. 'Ł8gz.*r? ząéłl.deel.łłła.ofepĺ r.lr. ł)?.ľ!l.ędc
I
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ril. ,; .,,

í-Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych" osób
prawnych lub przedsiębiorcow' w których uczestniczą takie osoby _ nä-ľeä pödaéliczbęiemitentaudziałów: .|-'.

udziałytestanowiąpakietwiększyniżĺ0o/oudŻałówwspółce:......:...

Z tego tytułu osiągnąłem (ęlam) w roku ubiegłym dochód wwysokości:.,...............

...:.........I?.ĺ.sďe{7ę?.7.........:..:..:
2. Posiadam udziały w
liczbę i emitenta udziałów:

innych spótkach handlowych - należy po$ać

Z tego tytułu osiągnąlem (ętam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

tv.

1. Fosiadam akcje w spólkach
prawnych lub przedsiębiorców,

handlowych z udziałem powiatowych ösób,
w których uczestniczą takie osoby _'należY

u.rie.. ď"I7*.e.7..

podai liczbę i emitenta akcji:



t:

akcje te stanowiąpakiet większy niŻ 1o% akcjiw spólce:...

Z tego tytułu osiągnąłem (ďam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...

..uÍ.ę. "ĺ"l7.*r.7..... .........

2. Posiadam akcje w innych spólkach handtowych - należy podaé liczbę
i emitenta akcji:... ....-......

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) * ,o.ku ubiegłym dochód w wysokośđ:...

;.. ... 14 l'. ę. . J".{s1. .r.? 
T..

v.

Nabyłem (am) (nabył mój mďżonek, z v,lyłąezeniem mienia przynależnego do
iego maiątku odrębnąo) od Skarbu Państwa, innej państwotvei osoby prawnei,
jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienĺe, które podlegałrc zbyciu w drodze przetargu -należy podai opis mienia i datę nabyđa, odkogo:... ....-....

1. Prowadzę dziďalnośó gospodarczą (należy podaó formę prawną i przedmiot
dziďalności):.........

'ŕą'

- osobiście :



- wspólnie z innymiosobami:.. ...ii....

......... ..... !? !.'Ś...ď o Í 7.c.Ł?ĺ...

Z tego tytulu osiągnąłem (ęłam) w roku ubĺegłym przycłród idocłród w wysokości:..

,, )n^Ádáałalnoś;ffi .*1*; ;il;.* ;;; .
cnikiem takiej dŻatalności(należy podaé formę prawnąipzedmiot działalności) :

- osobiŚđe:...... ..ĺł.is....ď-.{ąst9ĺ .

;;r, ;,iol.i, , -.- wspólnie z innymi osobamĺ :........,

v//



vilt.

tx.

Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyzej 
10 ooo áotyďr (w przypaclkupojazdów mechanicznych.ňatezy pođáe 

',i"riié, 
äoo.l irok produkcjĺ):......

'! .. *5.ą m.ę sA.,; J. . e,s o.& ł*l'ĺt. . V kl. . Perc s a {. .Í *3.í.Q t.= ł 8 p I r" . ... .
I

Zobowiązania oieniężne o wartości powyżej ío ooo ztotych, w tym zaciągnięte
ffiHlľąrľ':ľ^_':ľ:ľ'li. j1í,ą äšä' udzietone ( wobec kogo,w zwiąku z jakim zdazenierą ,"lä_ri"i 

''yśóiios"il'

ł7



częŚl s

Povqpsze' oświadczenĺe składam świadomy (a), iż na podstawie art. 2gg
S 1 Kodeksu kamege za podanie nieprawdy lub zatajenie pnawdy grozi'kana
pozbawienia wolności.

. /-.í-/.k Í.. .Q.l,..Q 1,: . š .Q. ĺ.Í.r.. . ...
(miejšcowość, data)




