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urodzonyfa) fi.^OM.AS.S^ u li^^'"*^'°ra""u;isi°'ro^;;ei:''"'""""'''''''''"''"""""''''"""'
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............................................................^^^^_^ ^

('"iejscealrudnlen^nowistoiubfunkciai"'""'"'"-"--""-"--"""-""-""-"."-...-..,



ii ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.^a z^2001^.\ <
.? ^°^T'^2ę^^. ^^^^^S^];^H3?3.?1^if^;'~
'^'l"fi'sSTNrl2'^4,"pSz.'1806L zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mat-
o^ski^wp'ólroi'cfmajątkoweflub stanowiące mój majątek odrębny:

zasoby pieniężne: ^ _ __ A ^(?) U^O .^t) ><1
..v..^.^.^.^:........^-^---^-

l'J.....Z."..".......A^A!\&^\^&..M^i^.U^-AL...jy^
^..

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...^ióJsL....^U?tiA^^

papiery wartościowe:................................................!/K&?<....d4^.^
na kwotę:

D.

1. Dom

2.

, o powierzchni: ..4?a.".,.,......^..... m., o wartości^Offi^^d^^O^^
tytut prawny: .^ą^.I^^.^^,,;,,................V^^^^^
. M^^'^pow^z^2i@^^^owartościSP^^|I^

tpr~awny:^i4^^^^^afe-'""^"-"''""""""""B^:^^^tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolnej , .l_ _i. .^ ,.. ii\ , ,:. < Ą ,fA
^ KA ^ jf 'A! A A O . _ -1- _. ^. /l i .7 Hrodzaj gospodarstwa^(^.^.^&.,.^^&..^^^(^..,.,powierzchnia:Al^.l^;..^

o"wa"rt^^Xi>^5^^^^^U^QZ).^tfó^^
rodzaj zabudowy: ........^Xfi^..^.................^..r..............-.""""".~^""";""";""""-""-";^"";"""1"'""";"" , ( ^ ^

tyt7prŁawny:".'.L'"3^^Ei^'^L.
Z tego tytułu osiągnątem(ętam) wroku ubiegtYm przychód i dochód w wysokości: ..U:t^-^^W'\iyW^>0<.

4- ^^S^m.n^^^^^^
''^^:S>^^^..^S^^{^^.3^^^^^-^^)i^^ -''

owartoSfoSSS^.iii^^^O;:::Y^Ai^\A^..^.g..^

tytut prawny'<^^^Jfi;L^.^fi<>^^A/?3.G^Q......<..-............-......"^............^..............".............."....".................."
._....'.........^^^A^AS^....^M^:^'S^.G"...to^^'^^^^""""^

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: ^_

^"

udziały te stanowi;} pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .............^)^.....Si?E!i^A,^:

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '^SZii^^..̂

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczb? t emitenta udziałów: ^
,^'



. 2 tego tytułu osiągnąfem(ętam) w roku ubiegłym dochódid w wysokoźci:.....^A&......^^^^

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób orawnynh ,"K """-,.,_
w ^ -es^^os^:^^:^;^^;01^^^^

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .................ZZZvJ^ls?fóS'^J'''"""""

'. S^ll"!:!9nątem(?tam) w roku ubie9tym dochód w wys^^^3^^Za^i,ulZ:'''. Pos^a. a.c,e . innyc. sp6,.ac^n^^^^:^^^^^.^

2 tego tytułu osiągnąfemfętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.

L.v-^

S^S^?^S^a^^j^^^^^m^.^^"eso, od S.a.
:^^SSS'S^V::^SKSS?S:

VI.

1. Prowadź, dzia,a,nos6 gospoda^ (należy podacforn., prawną, p.ed.,otdz,a.a,nosc":..

- -obiscie .....-.A^.^^.,?X^UU^^ ^ -
z'z^:;::r"--""'""""--"""<^^:!5^

wspólnie z innymi osobami ....^L ^ ''''''"'''""""".""......'.w-^""-^-r"T-w-"T"-u^^"-łF!^>

^....".......................-...---...................^(44?^:fc^^^
2 tego tytułu osiąanafemfelaml w rl^^^. Zl''5^'ffi'.5TJ?r/T'^""^'"'^"':""""'"-r;-";.-^"^^r<-'"-i'... -

róokości:

Ł^^^^;-^^^^
osobiście......... ^ 7 CJ^ T""""""""""*"""-"-"...........

wspólnie z innym, osobami ........-...................................................^^^:i^^;^'""'"""-'''-

-T. tego tytułu osiągnątem(ęlam) w roku ubiegtym dochód w'wysokofchZ3^ZlIc^t':^'""'''""



W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ......."^-......yUS2S?r!.l'\A-i'

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): ........................*<VA^_.....U^2.'{^.l/i^j!

.jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):.....-..v^,&......&:^^^,^\.^ """""""""""""

.jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............\ilA&.......<Aoi.aii^-{...................... """....-...."....
^

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w v^sokości:.....^^.....Cfc^.^Z'.'.'Z''''''''''''
^y..-..^.......... ..............

VIII.

S^iS'SU:u.zatn"!n!enlalub innej d"atalności zarobkowe'1"'3 "i^. - Podaniem kwot uzy-
............~..............-.....:......;.2HM&:m][E&FrSM^^ia^^
.....-...............................................'(^01%S^^

IX.

skta"dn"<i-mtema/-UTme9° °wartości powyżej 10 00° 2totych (w P^YPadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę^ model j rok pr,pdji|kcji):.. ,.

.........................................\'^^^.^r^^...^^.t^.^^"\i^

=asr^^°k!.o-w
::::::ss:%^2<^^^

.^'^5^^.^i^..^.t^A^^"i^^S^^;,


