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í.osoba składająca ośwÍadczeľj:,99:ľ i#naj""Í do zgodnego z prawdąstarannego ĺ zupďnego w]rpďnienia ka|dei zrubryk.

Z-JeżeJÍ poszczególne rubrykĺ _nĺe znajdują w konkretnym przypadkuzastosowanĺa, należy wpĺsać ..níe dotvcano.

3-osoba składająca ośwíadczenĺe obowĺąza1a jgst określĺé przynależnośó
' poszwgóĺnych s kład ników maJątkowyc h, đo c noáów l zo bowĺąá ĺ-äó .n.iątku- odębnego. Í majątku objęlego małżeńsiiąwspólnoścĺą roaĺátioňá.!! 
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- 4.a$ađadczenie o stanÍe majątkovr4rm doýczy majątku w kĘu i za granicą
S-ośwÍaďczenĺe o stanÍe mająt*oqym obejmuie równieŻ wieąĺteĺnościpíeníężne.

6:W c4ścí A ośwíadczenia zawarte są informacje jawne, w częścl B. zaśĺnformacje - niejawne doý-ęącg ađ."su äíňĺđ.=Ĺäńi" ;łi;ä;ň""goośwíadczenÍe o raz ĺn ĺejsca półozđn ĺa nĺerucho rności'

p apoznani!sĺe z: przepisamí ustawy z dnia 5 czenľca ĺ998 roku o samorządziepowiatowy*_(P.. 
!|'. z 2oo1 roku-Nr 1^!2, 9oz 1592 oraz z2oo2 roku Nr 2g; wä25.,Nr 6? poz- 558, -Nr 713,' wL 99ł, Nr í53, paz. tZT'í., Nr 20o poz. 16qs'iŇa 214;w118F}, zgodaie z art Zíc.tej:. ustaw1ľ ośfadcz3m,Że-pósiadaiń woľlooząpe,

w skłađ małbńskĺej.uspólqgścí majątkoľej ltlb stanowiące mój mająt"r 
"aréony'
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aĘcjetestanowĺąpakĺetwiększynÍŻt}o/oakcjĺwspółce:... .........

Ztego tytufu osiągnąłem (ęľam) w ro.ku ubiegłym dochód wwysokoścĺ:............ j..

....;:............,,t"Ł....k!-rr.

Vr.:.::

Na-pyłern (am}. (nabyłłľnó} małżonelc; z wyląrenĺem ryÍenia' przynaleŹnego do
jego majątku odĘbnego) od Skarbu Pańshłn, innej państwowej osqby prawnej,
jednostek samorządu terytorialnego, ich zryĺązkótľ lub od kornunalnej osoby
prarľnej następujące qienie, które podlegalĺc zbyđu w drodze przetargu -nalejny podaó ; opis' . míenia i datę nabyđa, od
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2. Zarządag dáałalnoścĺą gosp odarcą |u b jeste m przedsĘicie.lem, pďnomo -

ä"ĺrĺ"ň:ďtiái ia^ł^lności (äálezy podaó formę prawną i przedmiot dzĺałalnośđ) :
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'. Współkad-r'handĺowyc*r (naanĺa, siedzÍba s@lkĺ)l':"' j"' ''""]"'
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