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í.osoba składająca ośwÍadcz:ľj9'o|ofie3na jest do zgodneg o z prawdą
starannego i zupďnego u4ľpďnĺenia rażděiz ruĺryk.

2.Jeżeli poszczególne 
_ 
rubryki _nie z19jduie w konkretnym przypadku

zastosowania, naleĘ wpĺsaé ..nĺe dotvczv'.-

3.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określíć przynależnośé
poszczeg őlny ch składn ików majątkowych, đocľl ođow ĺ zobowiąáĺ äó-ńłäiř;odębnego i majątku objętego m-ałżeńsi<ą rĺĺspólnoscĺą májłirówą.

4.ośwíadczeníe o stanĺe majątkotł4ym doýcry majątku w kraju i za granĺcą.

s.ośwíadczenie o stanie majątkoĺrym obejmuje również wĺerrytelnoścĺpĺeniężne

g,yv cze{cĺ A ośwíadcz enia zawalte są ĺnformacje jawne, w części B zaśinformacje - niejawne dotyczące ađresu =ínĺđ='łáń1"- słiáaaĺące-đJośwĺadczen ĺe oraz mĺejsca półozěnĺa nĺeruchomości.

czĘść A

Ja, niżej podpĺsan y, (a)....

6ĺĺĺ

(miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funk{a)

po zapoznaniu się.z pgepisami g9tawy z dnĺa 5 czerwca í 998 roku o samorządáepowiatowym (Dz: U'. z 2Oo1 roku Nr 1!Ź, poz. 1592 oraz z 2oO2 roku Nr źi, poäío,
Nr 62, poz- 558, _Nr ĺ 13, pz 984, ľĺr išg, poz. 1271, Nr zolO poz. í688 i Nr 2ĺ4p11806), zgodnĺe z aĺt 25c tej. u.stawy 

'oświadczam, 
że ľi'iäo"ň-woľ,äää;w skład małżeńskiej wspól4oścĺ majątkowej ĺub stano*ĺą"é mój majątei ooiéońř-'
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przychód i dochód
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1.Posiadam udziały 'w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób
grayvnych lub przedsiębiorców, w których uczestnĺczą takie ošoby -;áěiy p"Jäě
líczbę i emÍtenta udziałőw:

. //
'ĺ"'Jl"

o wartoścí :.. . ... . . ... /.ua.!. .(...

udzaĘ te stanowią pakiet większy niż 10 o/o udziałőw w spółce ,..łľť. .(yáĺlĺ"""" r"'v"'

Z tego $ufu osiągndem (ęľarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

.,...Ü.tť... ł/.útrĺ #/...

2. Posiadam udziaý w
lícebę í emĺtenta udzĺałow:

innych spółkach handlowych - należy podać

n.ĺ'ĺ!.. ďrŁ,3

Ztego ýtułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

tv.

1. Posiadam akcje w spółkach,
prawnych lub przedsĺębíorców'

handlowych z udzĺałem powĺatowych osób
w których uczestniczą takíe osoby' - należypodać liczbę iemitenta akcji:

ľ?(ť ł/lýĺ5ĺ



akcje te stanowĺą pakĺet wÍększy niż 1Ľ%akcjĺw spcłłce:..il( .4ąęZ......

Ztego tytułu osĺągnąłem (ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości:

tlĺl.. ĺ/ł/vĺł7

V.

Nabyłem (am) (nabył m'ój małżonek, z v,lyłąeeniem mienia prz.ynaleŻnego do
jego majątku odrębnąo) od Skarbu Państwa, lnnej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytorĺalnego, ich zrłiązków lub od komunalnej osoby
pnawnej następujące mienie, które podlegałlc zbycĺu w drodze przetargu -naleŻy podaé opis mĺenia i datę nabycia, od
kogo:...

vt.

ĺ. Prowadzę działalność gospodarczą(na|eŻy podaé formę práwną ĺ przedmiot
działalności):...

//
.......il.ĺť. .. ł(aŕ/ ft4.. ......;..

/-/

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

- osobiścíe:



_ wspólnie z ĺnnymi osobami: .. n.ľ . ĺ,/ýgł

- wspólnie z innymíosobamĺ :...... f,ĺ( ,Ĺ ?r/

- jestem członkĺem rady nadzo,rc.zej(od kiedy ):... ĺiĺ( ,ĺr/rg

- jestem członkÍem komĺsjí rewlzyjnej(od kiedy) :.....,/?.ĺť' /r4r-4

Ztego tytułu osiągnąlem (ęłam) w roku ubĺegłym doďród w wysokośđ:



Vlĺl.

/ob9uaązania pienĺężne o wartości powyżej ío ooo złotych, w tym zaciągnięte
kred1tľ 

! oozyczlĺi oraz warunki, na jakich zosťały uđzĺelone ( wobec -roöo,

:::::::-'1i: ::?fr7p:?:? ö'ůłEĺu;:::i::|,,, ] 
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Składnikĺ mienĺa ruchomego o wartoścĺ powyzej ío ooo zlotych (w przypadku
pď1azdów mechanícznych. naleŻy pođać markę, modet irok produkcji):...
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Powyższe. ośwĺadczenÍe skłqdam śwíadomy (a), iäna podstawĺe I arť -233s í, Kođeksu kamego'za podanie nąo*oy lub zataj.ni" pätŕ-g*i ääpozbąwĺenía wolności.
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