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po zapoznaniu^ się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. ; 2001 r...
Nr 142'.P02;.1592 oraz z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153; póz. 1271,~Nr"200,. ;
póz. 1688 i Nr 214, póz. 1806), zgodnie z art.25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mat-
żeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne;

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
.^.S^eGiy, - ^-.''i^.fg/lo-oe

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

/y?- t^r-^t^

/VC- ^.^'t'^.

- papiery wartościowe:

na kwotę:

II.

1. Dom o powierzchni: ...........^.sry................. m2, o wartości: ..............5aS... o?'..i.
tytut prawny: .......^^^?l^^U.!7.y.^\.... .6.e^^i.9.^.....^^.^^^^v.....^....4"J'bA^

2. Mieszkanie o powierzchni:.............................. m2, o wartości:

tytuł prawny:.............................."..............^%<&.....^fe>SŃ<

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ...y.('^.di../X/?t:.......i.°ntty.M&^.<!. :.................., powierzchnia: ...a^./^.
o wartości:...................<...../....................^..(gfe^.,.;
rodzaj zabudowy:................T?.dl^iR^Afl.................................................................................
tytut prawny:...................A<?.^'^>r./S::./?'?.'i?.ć....../w^.]/^;>?^.^.
Z tego tytułu osjągnątem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:

..{^?......^.^y.c^
o wartości:

tytut prawny;
/fr'C ^fc/7,3

III.

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

/v^c l^t>1

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
..................^^^..r.^.7..^.^?...........^..,>...^.4?;,.,..............,............_............^^..<;<y^
................^.....:..ó7..f.^......^.....^....^.,.^"........................................^.......,..,^^.,^^^a^^



l

; : Z tego tytułu osiągnątem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:............

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałempowiatowych osób prawnych lub Dr,eri<i<h,"..""
w których uczestniczą takie osoby - należy podad liczb, i ernite^akJZ'1"""1'"..'"1' PTOdsiębiorców'

......-....-...---.............................^<Ł....^s.^.^.^____^_ ---....-...-.........
7""7""""--"---------------............................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ................Z""""""""""""""""""""""""""""""""

Z tego tytułu osiągnątem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokoschZZZ"""""""""""""""""""""
2. Posiadan. akcje winnych spotkach handlowych - n.leż, poda< liczb,'; em,te,Ua akcji:';

............-....-..-.-......................"...'^.r^^^^/^siy/^-^ -....-....-..................
""""7""'.r""""------------------.-.......................

Z tego tytułu osiągnątem(ętam> w roku ubiegłym dochód w wysoko^ZZZZ'"""""""""""""""""""
v.

S??^^^^^%^S^J^^^?^m^^^ °d S.a.
^SS:SSSS'sa'sssi??s!:S^KSWS
.........-...---...-............................."./Tf^_^/y^^^ ..-..-..........-^^

VI.

1. Prowadź, działalność gospodarcz, (należy podać form, prawn,, przedmiot działalność,,:..
.."----....---.........................../^{fK^^^t&Ji^rft-^ --............-.................
- osobiście.............. </ f """""""""".--.-............-.-.-...........

- wspólnie z innymi osobami ........ -".".."....-....-...................................

Z^ego tytułu osiągną,en,(,>an,)> roku ubiegfym przychód, dochód w wysokości:ZZZ''''"'''''''''''''''"
2- ^^^rr=^^r-- -".-

............-..---.....-.........................^l?,_^^/^,^t^- --..-.-...................
y / """"""""""."..--.-...'-.....-........",..

- wspólnie z innymi osobami ...

Z tego tytułu osiągnąlem(gtam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:



VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spótki):

- jestem cztonkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....-..-.........?J/S:.....^/'if:.'^x.f^.^^...

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................/M.S......i^t!.'iX.f:&:l

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.
VIII.

^^l^^'^^ufu2at"lcln'en'alub.'nnej.dz'atalności zarobkoweilub za^ć.z P°^"'^ kwot u,y-
....^^'^.'^.../''^.^..^^^^^..^.^^.......^........^^
..............-....................^.........^fó^s:..^^^^,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
.............................................../^4f^..../..^i^7.y^;.^^H(,iA;fcA!'.................^:.......^.-f'.-yp,
...............................................^Ź'.^'!&^.^../...^......^.^_^^^ 6^^e,-
...^^..........^.^...........<.^.........^:^...e^:..^./.ź.........^........3&^.,,^^^^
IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model j rok produkcji):

/^r,..

x.

z°boiw'?an'a.p'enL?;neo_wartoścl powyże' 1°000 ztotvch-w tvm "ciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki.
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w" związku 2 jakim zdarzemem',°w)a'kiejwy'soko"ścil"":n.'..u'."."v'"."."."'


