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Pi? .z??o^?nl-li.^ię z pl'zepisami ustawy z dma5 ?zefwca 'I998 r- ° samorządzie powiatowym (Dz. U. ; 2b01 r...
NM42'npoz;,15?2. °'az Z.2W? '. Nr 23' Poz- 220, Nr 62, póz. 558, Nrn3,poz7984;NrT53,'p'02"1'27i,'Nr"mO,'v'
P02:,168 ..INr.214' p02' .1806)' z?.odnie 2 art\25C tel ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mat-'
żeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ..^t'.^.,...fe!::e?.^?...e:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .-<3^v..JS......^.??..'/&?.if..ł.

- papiery wartościowe: ..:'v^.^.......<S:'.^s?'...^^.!?^ć.-.

na kwotę:

II.

1. Dom o powierzchni:,t^K.Ł^;.<?.^.(^n,2, o wartości:
tytut prawny:

., powierzchnia:

2. Mieszkanie o powierzchni: <s>w...jS?^;^<%A-pi2, o wartości:
tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .......<3%?..<:'.......^.<?.
o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny;..................................

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:

^-i^i k ^^2^-5^2,powier2chnia:

o wartości:

tytut prawny:

III.

L ..oisJ^?a-T "dziaty.w spółkach handlowych z ud;iatem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczy tal^ie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziatów.

.t3^'.^,......^.g?.^.

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

Z tego tytułu osiągnąfemlęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziały w innych spółkach handloyrych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
.<^%%^. Ł ..... ^.e?^?.. ^i



i' ..

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

IV.

1' .po,siadaT.akciew spotkact1 handlow^ch z ud2iatem Powiatowych osób prawnych lub przedsigbiorców.
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: ..^^..Z:.....^^^'^'"

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spótce:

Z tego tytułu osiągnątemfętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. Posiadam ak^e ^nych spótkach handlowych - należy poda,; liczbę i emitenta akcji:

'^'^.^--^.&^'..c.^...

Z tego tytułu osiągnątemlętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.

nią i datę nabycia, od kogo: ....-^7.c.......eS^./y..<^:^/...
^ y

VI.

1. Prowadzę d2iatalnoścgospodar^należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnątem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.
2, Zarządzam ^ialalnoscią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, petnoyocnikiem t^ej"dz,atalnosc;

podać formę prawną i przedmiot działalności): ...:'%%?.->;.......^^:/ć,?^;^.

osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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



VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...^sKl.S......'^?..^/7'..^^-:,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-Jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnątemfętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.
VIII.

^^fS^^^utu.zatulcln!en'alut>.innei.d21afalności zarobkowe"ub "i?^P°dan;em kwot u,y-
^^.^s%<:a!!ćfe!^'^^^^^^^2^^ZZŻS2^^^^^^
^^^'5gS5^:^^:^;:::;:i^:^^^^
^^.^:::::^:2j:z^g^^
^.^...^^..(:^^.^.^^^^z'""""'""'"'"^'"'/'r"''^'''":^^'''^^^
^^/^^'^^"^'""'"^"^"^.^...'^^^........................^"^

IX.
.^aS<^''-^^-"T^7-^J/^'"'"""""-"--"""::^?^^-">"^^..^.;......../..y...^-<^.^.^<'

W7.w t/a^ff^ W's'"yy!y/ 5rp^
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ztotych łw przypadku poj<
podać markg, model i rok produkcji): ...^hk?.'^.....^'^.

' 'z"~""^"""""""""""

x.

^t°w^z,anJa.,p'enLę.;ne.owartoścl powyżej 10.000 ;totych-w tvm "ciąsniSte kredyty i pożyczki oraz warunki.
na jakichjostafy udzielne {yobec kogo, w2wiązku-2-jakim zda'r2enTem'°wTakie'j'wy'soko^>r"'''u'".warun.K1'

^^? 2- ^?t


