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p,° zapoz"anLusug 2 PrzeP[sami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U: z Md r..:
NM42;of"";,1592. °'SL z20?.2 r Nl: 23;POZ- 220- Nr 62- Poz- 558.Nr1l3,po2''984"Nr"T53,''p'on2^,'NruMO;'^
poz:,16aif..lNL214'.p02- .1806)' Z90d"ie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sldad ma'1-'

wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

środki pieniężne zgrorrydzone w walycie polskiej:.

...................^.(2..^....&.^....C.tó.^..Jtt^1.^^.S.....tó^6i/^
- środki pieniężne zgromadzona, w walucie obcej:

- PaP'ery wartościowe: ..^.l(.Cy.'.?<.....^i^.<5.y..^.....4^?j'.(M"...^^^.^.^^
...................y^.^.b^".....u"-:7^7^^......J(^%^^^^^

na kwotę:

1. Dom o powierzchni: ..^.3^.?.C.................... m2, o wartości: ...^QC.^x.(:..S...:
ty^ut prawny: ....7^.1A.h'.^.^.......^fe^.°/.'{rf^.J^^^.^./.%^.^^

2. Mieszkanie o powierzchni:..............,........'....... m2, o wartości:
tytuł prawny: ...................jt^...".Se.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ^^C^..^l.n.M.J..2..h^Ki&(^............, powieTOhnia: ,.</iL/:%.^,
o wartości:..........5.5(.'?..^fe^....'.i^.,..........................
rodzaj zabudowy: ....,f?^S-<%x?Tfil<'.IAS.
tytuł prawny: .Ał^.ZAfc^^...:^^fi/.łi^^.....^n<&l.<l/^<?('^f,
Z tego tytułu osiągnątemlętam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości: .?ź7.A^..?.J^<a;L'<

4. Inne nieruchomości //^'-/ff. i\
powierzchnia: ......1.^.

o wartości: ......&!.K(/,.'S'"?.A...>^...-.

7Z&.tylut prawny: .....W^/.l^y.f-f..

III.

1' . osiadam ud2iaty.w SPOtkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiebiorcói
w Których uczestniczą takie osoby-T należy podać liczbę i emitenta udziałów: ' ' '---...

.?/\^......?3k°^\t^\.
'""""""T"T

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

Z tego tytułu osiągnątemjęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziały w innych sp^lkaph handlowych - należy podać liczb? i emitenta udziałów:
../M,..



7. tego tytułu osiągnątem^farp) w roku ubiegtym dochód w wysokoźci:
.A?...ć?'°.'

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:,

.. {^...

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

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

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

v.

od Skar-

nią i datę nabycia, od kogo:

VI.

1. Prowadzę działalność gospo^larc^ (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
.M...AO^!^~\......,....,..".L.......Z~" ..--.-."-".

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

2 tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.
2. ZarząAain działalności, gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
..ftau.......<&<<?L\.i

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnątemfglam) w roku ubiegłym dochód w wysokości



VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

^^^^%^^ulu,2at^n!e^.lró.!nn?.AIata!n^'^ob^^^2po<1^
....^^.^^..^.o^:^.^^z..^.^^.^
...^^....^aJ^....Be:^^^c^^
.......^^.^..^^.^^^^.^ff^Zu^^^^

^e^...^<?^_...........y..,.......,..,,........,ZZZZZ'""'""'"'~"''~''''"'''''''"'>'""''"'''''"'"""""'

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markg^piodel j rok produl];cji):
...................^{.^..^^,k.......^.(.th\t^..".2^:^^^^^^^^

-..^.....^^^^..^.^ZZ^.SZ.^'ff^^ZZZ^ZZ^^^^^^

x.

zró°iwj2zan'a.p'e.nLę;rleowartości Powyżei 10 °00 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki.
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdar2eniem"w'Jakiejw^ok^^r''':'"."'"."vi" """'

.....::^::---:-'^^'^^^^^^^^^

..../<?/^^.^.^:^:^:::i/"^::^jSZ2^^^^^^
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