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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypetnie-
nią każdej z rubryk.

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

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników ma-
lątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matzeńską wspólnością iria-
jątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące ad-

resu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), .^^..1'^.^.....(sZ..GAfó/..^l(L...y.tf.(?.^:.
^PT ^ C Ą (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)........*fe;..L:....l......::...)..L'.l............".. w

...................ZZJS^.^.^......Z2Z<S^^ElZ3^^T^<i^^^?^^
Y ' ^ "....t-"'

^

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja}



po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 f.'
Nr 142, póz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz.1271, Nr 200,
póz.1688 i Nr 214, póz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sktad mat-
żeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:
/.'

- środki pieniężne zgromadzone w wqluci& polskiej: ..y,^..^,..fci7X^X(
.................................... J.^.^..^fi"tj.^^....01^.......^^1.^"^^.^.^

.r---i-
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ......l.tó;....^?.

papiery wartośck)we:".jIS^Z.".S^^^^^^^^^
KW-f'--?.--.'..,-.--i-------.<-;.,.

na kwotę S.S..1.U.^^I^^."^^^S

II.
' N

wartości:..........ASi.D<AX;...Y"1. Dom o powierzchni: ...."^.,.!:.\..tó........ .m2, o wartości: ..........S&^ifi}^
tytut prawny: .....AteŁ^.hi?}^.....kó(!?.L^.^.....i)ft&^-^^..^.."LR.^o.^.i.^

-l-

2. Mieszkanie o powierzchni:.............................. m2, o wartości:

tytuł prawny:....................... \w:..."&?^3h^:

3. Gospodarstwo rolne: "

rodzaj gospodarstwa: .(p.^.<^A?/j.i'...i.<)^A'.,n.KL.t...;l...?..tA'.l;.i'X,.Crt^...., powierzchnia: J.5,.
o wartości:.........................rf!'j2fi...''b..?....'lA..i...............................................

rodzaj zabudowy: .....^lf:^S^.S.^.....,..........
,,,tytut.prawrw;.,...fi^.^Ali^,.,,.j<;^&i^.^....A^j(.j^.^,^^^2^,^"^^.^^

K /-t/~i .P\ A. f\ \

Ztego-tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...2.\!tX?..'(L'...i...:/yL/.*^
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ....................nCt.......>2:°::h!i;A".
tf

o wartości:

tytuł prawny;

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - palety podać liczbę i emitenta udziatów:

..A^...A°.Łi>.^

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

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

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

.Ater..



^. 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 Ąsoby - qależy podać liczbę i emitenta akcji:

..A^:....&i0.^.1^..

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

2 tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych smółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

..lSAłL<......(LsJ

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

v.

Nab,vem(am)_!"abYtmoi matzonek-z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
a.'.'"nei Panstwow<ai osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub odkomu-

osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodzs przetargu --nalezy--podacopis"mie-
nią i datę nabycia, od kogo:........... /&^.....ld.S.ki.L^\,:...........................

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą {nalep/ podać formę prawną i przedmiot działalności):;Y

AU^-....d.P..b..^
- osobiście

wspólnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiągnątem(ętam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielepi, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):....... ..^.....0^..

osobiście

wspólnie z innymi osobami

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



VII.
^"sR

W spółkach handlowych (nazwą, siedzib? spółki):

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....^........*;........................ ....-............."........................

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):...................................... -.-.....-.-......-..............

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........................."".".."""""""""""""""""""""""

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokosci^ZZZZZ""""""""""""""""""
VIII.

V L^^tu.^.

^rn^home?oowartości powy2ej 10 00° ztot^h (w ^^ P°^6w .ec.an,cznvch

x.

w,^^nietekred^iP02yczki ^ ^runki.
>,wzwiązKU z lakim zdarzeniem w iaKoi un<-^n>n;i'. - --.....,związku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):


