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\

zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998_r_ osamorządzie P,ow!ato^m,l,DZ,^u,\2001,nr-''-<.
N'r U?,"poz:T592vorszY2002"r. Nr 23; póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 15^jróz_127_1,.,Nj200,
poi. 1688~i'Nr2U,-poz.-1806J, zgodniez art. 25c tejustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sktad mat-
żeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

-^

^

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej, ...JI^.;...(y..^,..^...^....U^^
Zasoby pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone wwalucie polskiej^ .....^.^..;...'8<...l.i<-^-.I><.t-y-.V-Ł''<l^<K;K-j;j
^:t!^^....^^d^.J^<l^Z.^d^^......d^^.tas^...^^^^^^^

t

r ^ .y,

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:...
.-M4..

papiery wartościowe:...... ........^?.......pa.

na kwotę:

}?Q..^..:...^1. Dom o powierzchni: ...^....t.^....,..,.............. m2, o^wartoścj:......../.^.y....'^:^..:...^-........ -...
tytut prawny: .......^;^t^^;.^^..,....^....<l^^Z<?^.^......^^^^^"-.-^^^

lie o cowierzchni: ......2t^X................ m2, o wartości: ............<^?^...-p0^t.Q-0-^l^--...............2. Mieszkanie o powierzchni: ....Oa^fy.
tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ..e<^2.^.C2f2:^.!<Łt/..............................................., powierzchnia: ..A.^..,
o wartości: ........,...^..L/...1.KL^....Z^.,

rodzaj zabudowy:............."..;......,..^..........,..f.......---"y
tytuł prawny:...................^^^.to.^........<%^/^.fcff&y2....................................^..^..."
Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości: , , ;
powierzchnia:.................ł^^L/^.J^........^.i2^/2?A&4Ł(

^.l^M..M>?h&
lff^U'

TZ............L
o wartości:...........?y.O....O..O.ff...U^....Z4.-

tytut prawny: iSn&SL.Za^ia
c? '

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby- należy podać liczbę i emitenta udziałów:

d .J

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .......S!^f.Ł......d-fflFLf-i^'tuf----- ..--...

Z tego tytułu osiągnątemtętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....OM .i.....Q.Ctt^-L'^\-
^

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ...<XU?.........
..^.gh^W.



^

^ tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w vvYsokosc'r........./},^Ł...f<td{/.(i'^Łt'..
A..^J

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

..aUS,..
d t)

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .............../iW&..-.d.Q^..L/'X^u..
c/ J

Z tego tytułu osiągnątemlętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę j emitenta akcji:

..<Md^....,...^ć>.^y.^U/:,
0 ~ł

v.

2 tego tytułu osiągnątemfętam} w roku ubiegtym dochód w wysokości: ..................................
.................................................^^^.......^^(^^.".."...^^^".^^^^^^^^^^^^^^^^^

Na^ytlm(a.m>-(rlat'ytmói matzonek.2 wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
a:.'nne). PanstwoweJ osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub odkomu-

. prawnej następujące mienie, które podlegato zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis'mie-
nią i datę nabycia, od kogo:

.......................................................a^......^^./.^

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście .......................m^.t.......ddStu(^
.......-...-.......-...........................^^.......4^-ii^............................................................. .......

wspólnie z innymi osobami ...................>^^..'f....ri.?'^.fcfc^...............................
...l...

Z tego tytutu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście

...Ł...^....
wspólnie z innymi osobami....................^Ui&......irf??^:

.Ł^ J
Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spótkił;
..^^....Sa^L^

jestem członkiem zarządu (od kiedy): .......... ^^g......dffł.k

n\:

.jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .......^^^....S^E^^ZZ^ZZ^''''''''' "'"^^^^^

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........^&...^^.^^^........,.....Z.'.'.'.'.'Z.''"'"'"'''"'"''""'"
...................................... d.......J.^ ..........................

Z tego tytułu osiągnątem(ętann) w roku ubiegłym dochód w ^^^.....^/nltZ^Kw^ZZZ.
viii. -3 /

S^S^^U!u"nlenialub jnne' dziata'n°- "robkowej lub za,^, z podanie., kwot uzy-
...^.^^^^^^.^....^M^J^.s^ZwI!^^
....^.^.^.^^....w^^?^.^^.....S^Ss..Li.^..O...??'....

::^^^^:^si^:5i^^^:^^^
..-...........-.................A:."/,....^;'.(.y:.,.^..fc....^.................""",,,,.^, " - -----^.- ...-...-
IX. ............................

^;;SS^;lpo^100002totych(wpr2ypadku-'azdówmech--Vc.na.e.
:::fey?f;^23?:S^^:^^^

........<2^(2^^^.....^^^^^,^^^^^^^^^^^^ ~''''"'''"""".""""....".".'..."....".......".'
d '

x.

=^^^^-czki0--.związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

.ml.Ł^?S^


