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P.0 zapoznar"".sw? z PrzePisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2 2001 r,i.
N''-"l,2'"poz;,15?2 oraz z2002 r NI: 23' poz-220'N''62- P07- 558- N''113,po7984;Nr'T53,'po;"12?1.'N^C0.0''
poz- ,1,688 'Nr.214,' P02- .1S06)- godnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mat-'
żeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne ^gromadzone w waluciepolskiej: ..!Q.i<f...../l^!.'K.Vif..J....l^...-^.r.\

..^^:/^;^.^c^^^.^..,
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:............/lna'..tt.

- papiery wartościowe;.....................^K>.'&:

Imotę:...........^w\:(,.......ffk<!'^3.et'-3....................

II.

1. Dom o powierzchni:.............~f3/.................... m2, o wartości: ,..../L'^.v<'a^y. i-^
tytuł pfawnY:a^..^^^'.f^f^^.^.f^,^.i^.^Mf_...t^c^^s^

2. Mieszkanie o powierzchni: .^)n<tTh:....eLfflfifĄ m2,.o wartości: ..^bnSr..
tytuł prawny:.........................^~^.'.fc.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ...ff.^.(?A^^?.&^......L.../..^:!'.<^^........, powierzchnia: .A.-^h^--..
o wartości:........................if<?,..^.<?^?,s-l'"................^
rodzaj zabudowy: .......^..<^.^v'y^.sJ^...,..^^jJ^.f!^.Sirvt'^]....--:..^ia^t'e.'

tytuł prawny:^^.^/S^^-^i...^.<^^^..^fc.,^^^^^^^^
Z tego tytułu osiągnątem(ę)am) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: fif!t-ĄI^'..'SI^?ii?i/7<ift{'.^?>eff0.i

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:

o wartości: ./U>.^......<-?^.^.f!w).

tytut prawny: .............................. ^u\.

III.

1' ...ois.'??a-'r "d_zia.ty,w SP6lkach handlowych z udziatem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uc2estniczą takie osoby - należy podać liczbę ipmitenta udziatów:

......................................................^wa^.......^^.'54^..................,.........,,.,......,...,.,

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ....^<<A'&.....4^>

Z tego tytułu osiągnęłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..../k"-^-.

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
-.<<<.'&



.' Z tego tytułu osiągnąfem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.,
.L- ?^0^.^.^^ --.-...............-:.........

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub wieri^h;^,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczb,iemi,e^ate;ul!^w"yc".'110 przedsiębior(:ćw'

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ........^i^..-.-.'(^^'^3.'i"'"'"'""'''"''"'"'''
......../...............-................

Ztego tytułu osiągn"em(gtam) w roku ubiegłym dochód w wysotosZ3^Z^%^''"""""
2. Pogada nn .koje w innych spółkach handlo^oh-należy poda.. lic^, ern^nta^^^I77:''''"'"''

.-.---.------.................................^^^^

2 tego tytułu o^gnąfemf.tam) w roku ubiegtym dochód w wysoko^ ^^^^^,,^$^^^^3
v.

^^^^^^^%n^=^S^^^^m^tku.odr^SO, od S.a.
::~::s^i^sfx^i?^sss'ss.
".............-.......--...--........................"......__/l^lt^^)L

VI.
1.i. Prowadź, d.a.alnosc gospoda^ (należy podać form, praw;,,, p^ed.iot d.atalnosc,,....

.......................................,.,.".._._^_^^^^^,^^^^^>^<^^ ..........................
- osobiście.................. ^, .. /^,^'.y^ """"""""""""""""""""""""..............

-.-...............-...............................^i^<: x........^i?./y;fy-'^

- wspólnie ; innymi osobami .......................<^;.^" <^<Ą ^^......-..............-...................................

z^otytu'uos"gnątem(?'am) w roku ubie9'ym P^hod j dochód wwysokosc;:'ZZ""""""""""'""""
2i ^^mw'ws^90spodarc2ą lub )estem Pr2ed^-ele^ Petnomocn^ie,.'takiej"dzia,a,nosci

lnalezvpodać form? prawną'pmdmiot d^afalności): ..............^^.'.'^^^i
~ os^'scie ........................................^^'.t.....^^
- wspólnie z innymi osobami .........../b^'^.....<??(^i.A,?<><^-7 _'''''"'''''''''''''''''"''''''"'''''".'.....

Z tego tytułu osiągnąle^lamł w roku ubiegłym dochód w wysokosci:'.'.'.'.^.'.'.'.'.'^^'^''"'"''''''''''



VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki);...............Z!^7.<SL

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .^Aw.^rt.,

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):............ <iwjL^......^9^y.ff.

.jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .............M<^.Ł..

Z tego tytułu osiągnątemfętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:......^v?.'..<":. ....<?.t.
VIII.

^^ri^^^^u;u.zat"dn!enlalut>.innejd2iatalności zarobkowe'lub Ia^z Poda- kwot uzy-
.^<<?W^<.^Ź^~^...2".^A^2^^
.^^.^...^^.^...^-.^/.^.^..^y1'^^^4'^^-^^^...^

:.KW^t

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartośc^powyżej^O 000 ztotyĄlw przypadhj^ojazdow mechanicznych należy
podać markę, modetj rok produkcji): ..Se^^.^^.<tL...'^^.{?.'^.^....^l^A/>....QfSS-^//7
.....^..^^.^......^.i^.....^.....d^^^.7:.^........5.e.^^^^^

x.

z°blw'ązan.'a.pie"Lęzneowartości PowyżeJ 1°00° riotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki.
na jąkali zostały udzielane (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenTem',°w);aki^'wy'soko"ści);''.".'..u'.°tvva!.u."M'

...(^^^..^..^^.^^c^.^.,^^,,<:^,^^^^^J^^^z^
.^.;<^1.


