


P,° .z?POZ"anl."-fLę z przepisami ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (D;. U. j 2Wi r...
NM42'"POZ;.15?2 oraz z200.2 r-Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, NM53; po2"n~",GrumŁ.''
Poz-,1,688'INr.214' P02- .18.06). zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mai-'
żeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

.f.^i.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
.......-.............................................^^.^^^..../^,^^<c^.,,^^^......^^^

^.^z.(2^/"^,%^;.^.c'.^..C........."-"%;^.'%'.ć;e.ć7.^:7i^<^7.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

........-......................................................../^?.......(^.^^^.............................,......:.
- papiery wartościowe:

..^a'.......^%;3i<s^
na kwotę:

1. Dom o powierzchni: ....,^..^/................... m2, o wartości: .........;</i'^.^....^^<:?.-5^
tytuł prawny:.............../^^.5..^.<?.^.^;........^%^.^^.^^./;^^^^ź^.^^

2. Mieszkanie o powierzchni:.............................. ms. o wartości:
tytut prawny:......................................./.?;.<?............ź^'..<?.^"ń^^:^;&^.

3. Gospodarstwo rolne: . r/,. '"'^ ^^^<^
rodzaj gospodarstwa:/.^.e?.^%^<'^^<^?.^s2?.^^.<^^"........"...,, powwnchnar^.^.^A.fi.-^ .^- i^'
o wartości:......................................<^-'/<^:7,^^<!?7-^^ .. - --...y..................".".^ ^.^

powierzchnia:

'o^a\ia^^o>^\sl.6.''N..7...^/>^^^^;(-^^.^e^^..^.<^^.^.(^.^^^^^^^
tytuł prawny:............../.a^.^.7^^^^.^^...../^^i^gy^J;^^.."....".. .^^^^^^^^^^^^^^^
2 tego tytułu osiągnąfem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .^^..^.../?%..2,.^'',

4. Inne nieruchomości; ^u0/i/t^^f< V0s/7i':!^:t0lke/^c/

:"^"
^^7

o wartości:

tytuł prawny:

^;<^^^/

.(....(

......^..<.^.^.^. ^C.......^^^^^;Z.^^.:=^^.ft^...........,.,,
III.

1' . °.s.i??a.'? udziafy."' spółkach handlowych z udziatem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

M.^........Sff^S..
z""":<z""

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

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziatów:

'"^'^'""""^o^/.



>'. .'

Z tego tytutu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

IV.

1' ^^^w^handlowvch z ud2ialem powiatowych osób prawnych lub P-c-s"b,o^
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: ................'..........Z'""'"'"'"'""''

................................................................^.^.........^

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

Z tego tytułu osiągnątem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy poda.; liczb? i emitenla akcji:'

1-'^/.. ^y................-........i7..'^..........?'/.^.

Z tego tytułu osiągnątem(ętam> w roku ubiegłym dochód w wvmko,

v.

^a^^SS^S^=^J^^^^Łm^^^ ^ ^'-
^SSS:?3=J^^^S^^S^

s^....^M. ............ff!..(?..,f:^..?^^

VI.
1. Prowadź, działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dziatalności):

- osobiście............................".,^^^^^^^^.

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnątem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.
2' za^dzamclzialalnościs gospodarc^lub 'e^ Pr.edstawicielem, petnomocnikie,.'^ działalności

podać formę prawną i przedmiot działalności):

- wspólnie z innymi osobami

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



VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spótkif:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):............. i!./M'........?'/..'S'..^'^.S,

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........,.^^.........6',.^'..^^.;

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......./..'?.^..^.......6'/.S^i/'.?-^c/.

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

v1"- 0^1 o/< y ^.<' w-^ "^ ^ ^- -^- A^..
^^l^^^^ulu,zatruct"'en'alub.'nnetd;iatalności zarobkowei lub zajęć-2 Podaniem ^ -Y-
.............................................ł.4^^2^^^^
...............................................................................................7..^^.^.^^^^^.,,^.^^^^^^

d

...-............^.^.^.^............^.l.M'.(/.Q......^.O..^<^......^..M.f.^j7.rs!8^M.^^^^^^^
.-..................................................................................................-......l..^%^.^.....^...^^< ^..^^
lx- - <^Vy^lr^ - ^ 1'?^ - S/~
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok Produkcji^...^..^^A.....^.^^:..\".C.^.:^..^....^^^7^
...........................^^:;^.,.....^.^^.^^^/(^^/^^^^^^ ^^7,^
.........:...............^^.^...,ff^^^^.^..^^^.<3..^_^
.....A^^^.^^^^./.^...,..^^^6^.<^^.:....^^^./<^.........^^.^^^^^^^^

-.^.......!--f--,

x.

^baokw^Tonsita,r,n;f^^"wa;t,lcl powyże).1.0.000.riotych;w tym _zaciM"'?te kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jaKicn zostafy udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem',"'"' jakiej wysokości)': "7."..^.'".^..'.'."^.".""."


