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2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie doty-

os?t'.a_SMadai?caosv*"a<lczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
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4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy mająłku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
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resu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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po zapoznaniujię z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1938 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr U2'-p02;.15?2 °raz z200.2 n Nr 23' P°Ł 22°- Nl' 62' Poz- 558' Nr 113, póz. 984, Nr 153; póz. -1271,-Nr'm
póz.1638 i Nr 214, póz. 1806), zgodnie ; art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mal'-
żeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
C? c Je, s ^- '-y

..'4^3;.L^?'?...<^7.f;'l
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej;

iy\ ^ O-C-e-/^--^
papiery wartościowe:

na kwotę: tĄ^^^ -^^"^-t.-] ^

II.

1. Dom o powierzchni: ............/.[.3....C.............. m2, o wartości:..............i1$.'?^.....:^~'~i.'?..
tytuł prawny:.....................^^^^^)rt^.^.7.^.a^..............<i^trt^^./^e'K^/..Sv<^^

2. Mieszkanie o powierzchni:.............................. m2, o wartości:
tytuł prawny:............................................C<^..e;,

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:............^t...(".......t&ŁAsAtu,..Ł<&^Ą.^-.................. powierzchnia:
o wartości:....................................................................L... . /
rodzaj zabudowy:

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

Z tego tytułu osiągnątemlgtam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ..................sOL-.^'..^:..^^0-;.......l2'...';?..'^..^i-/''~:2-- Q-^Q^^^

o wartości:........................."..."^.,^3l.S^^l^.^.jZ?hC

/t./^-t-0-t 2/'e.-<:.-*VL.<-CŁ-
*^r>Ł^'^'^^*-^>t^A*^***1^ł^*łłłłtłłłłłfł>>ł/>,,<,^*t>^.>.J*t*AK,t,+^,>,,^^,^>^^,,,,^,,

^LŁ-G^t' .'\^-f-Ą~~6^-^-e.^-
tytuł prawny: ...".."..

^
III.

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

..tA;.';.<?.,...........@.?:7^.E.?.1...G.?:

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

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

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emjtenta udziałów:

u..c^t-u 0-



Z tego tytułu osiągngtem(ętam) w roku ubiegłym dochćd w wysokości;
\\hĄ...S^.......... 0^?ri^":^.^A-:

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:

^e.........^^^\.S?

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

.-..'..-...^.'.'.^..^^........................................j^^^.^^^_.^^<3^^^^^^

Z tego tytułu osiągnąfem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

..i^..&..........^?Ea.
Z tego tytułu osiągnątemfętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

-e^-

v.

Nabytem(am) (nabyf mój małżonek, z wytijczeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komu-
nalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opismie-
nią i datę nabycia, od kogo:

.^^.^.^^...........f!^y^^^. ...^......ćy^-

..................^4.^^.^>^................^2^^r^:.......,cx^^

.........R.?rf.<^.......Ck^^.<3-:t..-;J^':A.Ą^^^>"^...............^^.^^...^^.;^-^^

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

osobiście /i~-e. o^lc^-4-<-./) <'^<_
^..

wspólnie z innymi osobami.............................U,.s.:A.................ij3.-?<.o.-7.ir^;?....^A;^

Z tego tytułu osiągnąłemlętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej działalności

(natęży podać formę prawne i przedmiot działalności):

osobiście ..........................................L/\:y:^ ^. Z5 f̂^ c-/-

wspólnie z innymi osobami.............. f:'^J,'?...................iS: &J3^t:'.{s:l...e.'.'^'..

Z tego tytułu osiągnątem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;
.M.<l...e/:..-........... (${-o-"ł-<, c-<.-i.-



VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki);
.t-/i^e:. --<;<"---

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej lód kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

2 tego tytułu osiągnąlemlętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:......L.'(^;<-......op'^&^.'2..':^-.^'.
VIII. /

Inne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem k^ot uiv-
skiwanych 2 każdego tytufu:

;;;::::;;;;::::::;;::;;;;:::::;;:;;::;2s;::f::::m::;;^s::::EL;;]^::::::;;:::::::;;::i;^;5:;:;:Sai^^

.....................................Z^^E3^^^
...............................................................................................S^^.S^^^.........^\^..2^-^Ą,............................
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji):

^I^&.^^^2.
<9^ -1^-0 -" C/ ^-^(2-A -'2-^"<--<''.

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

v3oZZSZ..

..?2.t^^C^">^,Z^.....Z^:^^t:C<^^

:23:Z^:5:;::::::::^;:2:::::<^i^
....4^:^4^^t^r?^^.^?:..i..<:...............^::^e. -t/-^/.^ ^


