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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
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1- nosaSac^oświadczenie ob<'-^ana jest do zgodnego z prawd,, sta.n^o , .upOnego wype.n,,
2. ^e" "<,6,ne .u^k, n,e zna,-du,, . ^et^ p^p.^u zastosowania, należ, .p.ac ^^
'. ?Fss=^saas%s=as;s=3=
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;' ^WIadc2enle ost<inie mai?tl(owym ob-i-""ie również w,e^eln^cipien".ne.
; ^ssss^sss^^az^s^ay""--^..-.
CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisanyfa), .........l6^4^..,,..IU^^..^.^^.,......4^A^ '^ C
limii^na i nazwisko ora; nazwisko rodowe)"""""""^'"^"^"""""";'"-'

-..C^J:^>.C^^ cG6-7 A^s^ ^^^

.e^^s^^Q^.^Z^ .^e^
..^:-.............. 2^/........... (^A^^-^.

:e zatrudnienia, stanowTsko lub funkcja)^



po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200^ r.
Nru2'J30z;.'15920ri"22002 n Nr 23, póz. 220, Nr 62, po;. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153,' p02"127:l,^Nr'2o6,''
póz. 1688 i Nr 214, póz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mgt-
żeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne;

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ..^?..".A^....f4.^.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

.i^..^........^--&:^...c-^..
papiery wartościowe:

na kwotę: ............. L^i..?r..

l^V
".

1. Dom o powierzchni:.........'..'.."'...'.............,....... m2. o wartości:..............'^..J..l-'^...^<?.s.

tytuł prawny:.....................rL'A..V?^-^'.^..^"
2. Mieszkanie o powierzchni: U^.C...fSK^f/].Ct^mi, o wartości:

tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:.......................(^..Ł.........t?^e^/!..<>t^............ powierzchnia:
o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:...............................:,

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

powierzchnia;...................^.r^.^.........(^,...c2j?...^,.(^-^,,^,,,'?^L-^<. </ ito^J

o wartości:

Tytuł prawny: /l 1/1 o^-p^ o

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:

c<--<--e

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 liczbg i emitenta udziałów:

6^-e/



\

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

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: ..............................'.,, ~ '-"~"'"'"

.^;:^?^ <>6<-^-t--7 C-<--^

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegtymjochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

C^^f_

/

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

v.

nią i datę nabycia, od kogo:

<?c<^n^" ?A<^.""""""^"c3"c?"^<^'
^.......^^<s^ZZ..

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przfdmiot działalności):
- osobiście ............ C^--^>

wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnątem(ęfam) w roku ubiegłym przychód j dochód w wysokości:.
2. Zarządzana działalności, gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej "działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście .......................... Ł^^C ?>

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
^'<

...-...........-.......-..-.Y-



VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .1^"^..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): (.i^e-

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

^e,d"o':hhodLOSJą9ane.2..tyt"tu zatr"d"ienia lub mnej dziatalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy-
.^'.?,^^........... .^.'.^oC...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^

................<iAq.A^A^>^^..<>^~ert-^.^............/...^.d.^<xw--<^^' e-

....................../.........Z.....Z^?^^,3^ZZPLTv^"'''"^''.'..'....'

..................l^./n^^^^,.^.C.^g^;.^...,,.fc'2^.J,,..,^.^^^^

......................../..............'C.......".....2..^....?L^...f^....f^.^'...............,..
IX.

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

^.^.^.^.......s..^.................^?.^^

x.

zob°,wiązan-'a-pie"i?ź.ne ° wartości Powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na |aKicn zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem/w jakiej wysokości): ...........,".....'...?..'.'.'.'.'

^<^M^........^c^. rłS^-i.............>S^S
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