
(míejscowość)

2.Jeżeli poszczególne rubryki _nie zr-l_ajdują w konkretnym przypadku
zastosowania, naleĘ wpisać ..nĺe dotvczv'. -

3.osoba skład_ajĺti| oświadc.ęn!9 obowĺązana Jest okreśtĺć przynaleźnośé
poszczegóÍnych s kład n ików majątkowyc h, đocľl ođów i zobowĺąá ń ä;-đjątku
od ę bnego i majątk u objęteg o małże ńsiią ws pó ln oś c Íą mająt kową.

4.ośwíađczenie o stanÍe majątkornrym doýczy majątku w kraju i za granicą.

S-ośwÍaďczenie o stanÍe majątkornrym obejmuje również wĺerrytelnościpíeniężne

i,ľ "*fci A ośwíađczenia zawarte są Ínforĺnacje jawne, w części B. zaśinformacje - niejau1e_ doýczące ad;resu zamĺesztania srfuaa;{ce-go
9śwĺadczeníe oraz m íejsca połozénĺa nÍerucho mości.

:

czĘśl A
Ja. niŻejpodpisan'y,(a),au)F'.\ł5Ł.....kPp.._tfi.Qil.l.tv.h.,....(TgQ,gJ.(2.Ń.| Mrł'

po zapoznaniu się_z:przepisamĺ ustiaw1l z dnia 5 czerwca í998 roku o samorządzie
poľiatowym (Dz: U. z2oo1 roku Nr !!2, poz. 1592 oraz z2oo2 roku Nr zi,, płiío,
Nr 62, poz. 558, Nr í'í3, wz 984, Nr ĺś3, poz. 12Tí, Nr 2oo poz;,.16s8 ť Nr 214pozí806),, zgodnie z art 25c tej u.staq| 

' 
oświadczam, że pósiadam-wchoääcd

w skład małżeńskíej wspóląoścĺ ma1:ątkowej lub stanowÍące mój majątet ooiéońř-'

1.,,,,:.



l.

_ środkl plenlężne zgromadzone W waluclE obceJ :

...a. ... ...... !!. .ł.Ę..... )f,.i:ĺ .9.LY..

_ papiery'warÍoścíowe:

o )g-\-Y. Q->.,Y\l lĹ

tytuł plawn".. .lt wsn 9.ä.'. : . . ..ŁQ.Vl

3. Gospodarstwo rolne:

rodzalgospodarstwa:.....B.a.t..\ĺ..Ę......l............' powĺerzchnia:...l.r.8.ł...b.e

.J

z tego Mufu osiągnąłem (ďam) w roku ubĺegłym prrychód i dochód

powĺerzchni",).1i)f]ĺ,.Ł".'. i)il.^J e.ľv..Ň.ĺ.v:pł...lY...ĘłLi..a " P*,.f.,s8 
h



ilt.

í.Posiadam udzĺały w spólkach handlowych z udzĺałem powiatowych osóbprawnych lub przedsĺębłorców, w których uczestniczą takíe oiooý-- niiJiy päääälĺczbę ĺ emítenta udziałów:

i?

::^

udziaĘ te stanowią pakiet wĺęksąy niŻ 10 %o udziałów w spółce:

Z tego tlŕtufu osĺągn{em (ęľarn) w roku ubiegłym dochód w wysokośđ:

u{.i.ę. .).p.ľ.ęzY

Z tego$ĺtułu osíągnąľem (ębm) w roku ubĺeg|ym dochód w wysokości:

1- Posiađam akcje w .spółkach, handlowych z udzĺałem powÍatoyvych osóbpnawnych tub przedsĺębíorców, w których uczestniczą tarĺe osoby'.]nł"zř
podać líczbę í emitenta akcjĺ:......................'

M-



1'

akcje te stanowĺą pakiet wíększy niŻ Í 0% akcjĺ w spółce:... ... ...

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubíegłym dochód w wysokoścĺ:

liczbę

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

Nabyłern (am) (nabył. ĺn'ój małżonek; z wyłączeniem mienĺa pĺzynależnego do
jego majątku odębnego) od Skarbu Pał1stwa, innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytorialnego, ich aľiązków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyqu w drodze przetaęu -
należy podać opis mienia i datę nabycia, od

sl \tr. ).Qĺ.:.p.zĺ

....;.
.. ./- .,. i. :... ....:.' '.'.. . , :.::
. .':J,.ł.ĺ-'ł:jł''li.'iil: ii,ĺ:,':'

\'ĺ .\.ę... ... }. J.c. . I.:. Ĺ.ąy



- wspólníe z ínnymł osobami:

: ::- :--: 
*:*:::] 

:-:i ľ;- šä!ů'r#: 
: :*:* 

- wysokości:

2- Zarządzam działalno_ścią gospodarczą lub jestem przedstawicĺelem, Pełnomo -cníkíeĺn takĺej dzĺałaÍności (należy podaóiormę prawnąiprzedmiot ozĺäialňoéćiĺ'

N.]..ę...).q:y .Q.3
- osobiścíe:

- wspólnie z innymi osobamĺ :... ...

}..Ę. )..9:1q,Y
Z tego Mufu osiągnąłem (ębm) w roku ubiegým dochód w wysokości:

... ... ...!). .|Ę. ... .).tl:l:..CŻx.
\íll.

W spółkaďr, handĺowych (nazł,la, sĺedzĺba spólkĺ):... .. j . .. ...

Ztego$tułuosiągną|em(ęłam)wrokuubíegł11rndoďródwwysokości:...

................'.;..r.......;..:....'\ý].E....'..).QJ.Y.QŁY..

'....:"..r'
r..i.. . .:'l i''.



vilt.

Składniki mlenia ruchomego o wartoścl'powyżej ĺ0 000 złotych (w praypadku
pojazdówmechanícznych.naleŻltrpođaćmarkę,modelirokprodukcjĺ):...

N.. t..Ę... ...,)p. f . Y. c.?..YI..

x.



ą"

- l.n .r.

częŚl a




