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_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..',...'. :*ó. d*l )*"ĺ

ilt.
1. Posiadam udzialy W spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

udzĺaly te stanowią pakiet większy niż1'o% udziałów w spótce: ....Ývfí'''.

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę iemitenta 
"d.i;i;;, 

;": ,eĄ%

Z tego tytułu

lv,
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnycĘ lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: '.Ył.Ĺ.''il?Ęť,&^ô

ú/"f/"''/.'



akcje te Stanowią pakiet więks zY niż 7o%akcji w spółce: 6a . Ąr!
;;;;,;i;il;;;;';uä;iöi ;;;-; ;iä;; j".l'jj * *';ä;;;;;;'Ä"\őą.. '

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta akcjiĺ..ruií.{-.

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mĺenia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mieąie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .'y.yi*..'ě-uts'*ő:

Z tego tWułu osiągnąlem(ęłam) w
2' Zarządzam działalnością gospodarc

(naleŹy podać formę prawną i przed

- osobiście '..r^Ä.*'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokościl

vil.\\
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki); .\^,ü{- Je.b'/'ť-

-*5-Ži

ľ|oro*.or* działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dzĺałalności)' .".a*.&,_Ę, ,ra
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vilt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnjenia lub,innel działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot u zys k iwa nych z każ d ego tytułu : ....Y:.Ł^....d,ďĄ{,|ký<

.,...,........i;... ...(,.!..,,........

tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, modelirok produkcji): .'...wiĹ. 'J.\a-y

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej ].0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakięth 1ostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

.../*.!...........
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie

nieprawcly lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woĺności
Kodeksu karnego za podanie
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