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Uwaga:

cZĘŚĆ A
J a, niżej podpisany(a), .,.............,.I.: -.T*

1. jest do zgodnego z prawdą, starannego

2, konkretnym pzypadku zastosowania, nateży wpisać
..nie dotvczv".

3, O9oba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest okreśtió przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku od-rębnego i majątku Óętógómaźeńską wspólnością m ajątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wiezytelnóści pieniężne.
6. W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacje jawne,'w części B zaś informacje niejawnedotYczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca 

- 
połóżenia

nieruchomości.

urodzony(a) ń

" 
i;;;j;;;';il;;;;';;;k; l;;;,;k;j;;

Po zaPoznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 5 czetwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U, z200I r. Nr 142, poz. 1592 oraz z2002 r, Nr 23, poz,220, Nr 62, poz. 558, Ni t t:, poz. 984,Ńr
153, Poz. 1271, Nr 200, poz, 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. i5c tej ustawy oświadczamt, że
Posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój ma;ątet odrębny:
I.

:^::].ffiffi;"" zgromadzoaewwaluciepolskiej: ?n',W,. t

łl' O"* o powierzch 
^r, 

..........,.!:9..9,

§rtuł prawny:



roku ubiegłym przychód i dochód w.wysokości: .4. l|44v l0 tr"^Ł'ń,/*ą"- ł( ńU jSąL
,T""""""""

3. Gospodarstwo rolne:

l, Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych zudziałęmpowiatowych osób prawnych lub

Przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów: ,

Ln'ę-t""""""" Ą=v
:::::, ::::::::: ::-"-*, ::: : :- ::::i:-iT€
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Ztego §łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dc

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
których uczestniczą takie osoby- naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: ,.,.......

rr|+

; ;;;; ;;;il;;,il,;;;; ;;."# ;;;;,,
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowychr- nęle



v.
NabYłem(am) (nabYł mój małżonek, zwyłączeniem mienia prrynależmego do jego majątku odrębnego) odSkarbu |anstwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek sńo.ząau tórytorńńego, ich nviązków lub od

!r:*,'l:::_b] Pr-nej następrrjące mienie, kióie podlegało zbyciu w drodze przetargu _naleĘpodaó
opis mienia i datę nabycia, od kogo:

VI.
l. iot działaln

ŁŁ v.gP

- wspólnie z innymi osobami

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokośc i, .,..,...?Y.,?.,....L-
2, Znządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

- wspólnie z innymi osobami

\*+o{g.

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:



D(.

x.
Zobowięania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredfi i poĘczki oraz
warunki, na jakich zostĘ udzielone (wobec kogo, w młiązkuz jakim zdarzeniem,w jakiej wysokości): ......

. l,ą)d, fuh,Y"r"

czĘsc B
Adres zamieszkayia osoby składającej oświadczenie: ,.

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1 ....,

2...,.

3..,..

4...,

Powyższe oświadczenie składarn świadomy(a), iż na podstawie art.
niepraw{y lub zaĘ enie prawdy gr ozi kar apozbawienia wolności.

(ng,'cr' |ĄĄw Łę, ą. hąl,.,

Kodeksu karnego za podanie


