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l.osoba skľadająca ośwĺadczenĺe obowiłzana jest do zgođnego z prarrĺdą
starannego i zupełnego wypełnienÍa każdej z rubryk.

Z.JeŻeli poszczególne rubryki nĺe znaiduią w konkretnym przypađku
zastosowania, należy wpisaé ..nie dotvczv".

3.osoba składająca ośwjadczenie obowiązana jest określié przynależnośé
poszczegóÍnych składników majątko_uąŕch, dochodów l zobowĺązaĺ oo majątku
od ę bnego i majątku objętego maľłeńs ką ws pólnoś cią maJąt koĺrą.

4.oświadczeníe o stanie rnajątkou47 m dotycry majątku w kraJu i za granicą.

5.ośwÍadczenie o stanÍe majątkon4ym obeJmuje równiú, wierąrtelności
pienĺężne

9-ľ ".ęsci 
A ośwíadczenia zaurarte są informacJe jawne, w częścl B zaśin_formacje nieJau1e- doýczące adresu zamĺeszkania slčaa4ącego

oświadcze nie oraz m Ęsca pďoże nia n ieruch o moécl'

częśl e
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(imiona ĺ naztrĺisko oraz naanvisko rocoľe)

ir::.^Ä$. Ąľłlv.o' /.9..Q.9 .(...w...b.'.ł.s.p.w.-.L}-9.$W.... .. .......:

(miejsce zatrudníenia, stanowisko tub funk{a)

po zapoznaniu síę z przepisamĺ ustawy zdnia 5 czennĺca igga roku osamoządáe
powiatowym (Dz. U. z20ü roku Nr 142, poz. 1592 orazz2ooz roku Nr 23, poz.bzo,
Nr 62, poz. 558, Nr 1ĺ3, poz. 984, Nr í53, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 ĺ Nr 2í4
Poz:18o6), zgodnie z art. 25c tej ustawy 

' 
oświadczam, że pósiadam wcrroazącä

w skład maľżeńskiej wspólności rnajątkowej lub stanowĺące rnoj majątek odrębny:
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Zasoby píeníężne:
- środkípienięzne zgromiadzone W waíucie poĺskíej;

.. 
: 
... ... .. . 0. ....i ... .t'/. l.E .. .) g-t-'Y. cŁy.

- środkĺ pĺenrężne zgromadzone W walucíe obcej :

- papiery wartościowe;...

Ęfiul pnawny :... ..\{.t. Ę . .).qLY.pŽY
3. Gospodarstwo rolne:
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o wartoścí :... .'.ł.9.g.q.a.,... ....f

tytuł prawny :... ľSąsĺinc-š 0. ... vow3.

ilt.

ĺ.Posiadam udziaý w spóľkach handlowych z udziałern powiatowych osób
grawnych lub przedsíębiorców, w których uczestniczą takie osoby - nđ1ezy pooaě
Ííczbę ĺ emítenta udzíałów:

""'t'

udziaý te stanoľĘ pakiet wĺększy niż 10 To udÁałővl w spółce:

Z tego tytufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochócl w u4ysokośđ:

2- Posiadam udziały w
liczbę i emitenta udziaław:

innych spółkach handlowyďr - należy podaé

Z tego tytułu osĺągnąłem (ęłarn) w roku ubĺegłym dochód w wysokości:

Posíadam akcje W spółkach handlowych z udzÍałem powiatowych osób
praw1ych lub przedsíębiorców, w ktorych uczestniczą takíe osoby - należy
podać líczbę iemitenta akcjĺ:

1.

tv.

N'ĺ p '' Do]YcŁ-y



akcjg te stanowíą pakiet większy nlŻ 10% akcjĺw spółce:

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

2. Posiadam akcje w
Í emitenta akcji:.

ínnych społkach handlowych - należy podal liczbę

N. }.ę.. ... .).cĺ j.Q],\

Z tego tytufu osíągnąłem (ęłam) w roku ubíegým dochód w wysokoścĺ;

ĺlale,zY pooac opas mĺenia i datę nabycia, - ookogo:...

N!8 ..)pji cL\

Nabylem (."'l fiębył mój małżonek,_z_wyłączeniem mienia prz.ynależnego dojego majątku odębnego) od Skarbu Pańsńľa'' inńe1'p"nst"o*äiT*oy prawnej,jednostek samorządu tefioriatnego, ich ayíązraű'lub oď romünalnej osobypĘ*ľ"i następujące mĺenĺe, łtóre podleiafic zbycĺu w ĺňáze przetargu -naleŻy podaé opís -mĺeniá 
i date nahv..ĺa aA

vt.

1. .Ęrgwa'dzę działalność gospodarczą (naleŻy podać formę prawną i przedrniot
działalności):...

\j..t.ę. ... ...}.a] Y. .!-.ąY.

- osobiścíe :

.N..\ Ě ..} 9_!:t aŁ\.



_ wspólníg z ínnymi 'osobamí: 
'.. ... .

Z tego tytułu osiągnąłem (ęľam) w roku ubĺegýrn przychćld i dochód w wysokości:..

ľ..\':. . . ..Đ .9]._\ . c?-. !, .

- osobiścÍe:

N.l.ę -b.:T:t '_c-.Ł.\

- wspólnie z ĺnnymí osobamĺ :

Z tego hĺtufu osiągnąľem (ęłam) w ĺoku ubíegýĺn doďód wwysokości:

W spółkaďt handlorłĺych (naanva, sĺedzi ba spółkĺ) :.. - . . :

- jestem członkíem zarządu (od kiedy):

l./ t E Š"l.Ya\
- jestem człcnkíem rady nadzoÍvej (od kiedy):

- jestem członkíem komisji rewízyjnej (od kiedy):...-..

Zlego tytułu osĺągnąłem ($am) w roku ubíegłym dochód wwysokoścĺ:

N..\ Ĺ .. .\qĺx ęp.Y
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Składnĺkĺ mienía ruchomego o wartości powyżej ĺ o ooo zlotych (wpoiazdőw mechanícznych. ńaleŻy poilaé 
'"*é, nłodel i rok p.a"'ŕ"ił'

przypadku

x.
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Połyższe ośwĺadczenie skladam śwĺadorny (a). lż na podstawie
$ í l(odeksu kamąo za podanie nĺeprauĺdy lub zataienie pravÚdy
pozbawÍenĺa wolności.
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(rniejscowość' data)
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