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'l. jest do zgodnego z prawdą, starannego

2, konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisaó

3, 9:oĘ... składająca oŚwiadczenie obowiązana jest okreś!ió pzynależnośó poszczegó!nych
składników majątkowych, dochodów i zobowlązin ao majątku odirębnego i majątku Óętógo

aju i za granicą.
zytelności pieniężne.
cje jawne, w części B zaś informacje niejawneego oświadczenie oraz miejsca położenia

czĘŚc A
J a, niżej p odpi s any( a ), . ....... ...?-oR-.,,.

|*W.!/k....q_r.r-,]i,IrTx,..,,n,,...9.,,.,tł.b'og3*
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Po za?oz ia 5 azerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz, U, z Nr 23, poz,220, Nr 62, poz,558, Ni 1l3,'poz,984, Nr
I53, Poz, . 1806), zgodnie z art,'isc tej uŚtawy oświadczam, zePosiadam ci majątkŃej lub stanowiące ńO; ma3ątet odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:

n.
1. Dom o powierzchni, nnę....dd9ł.l m2, o wartości:(-\l

\l

Dz, U. z 2003 r. Nr 34, poz. 283

1 9 -0ł- zOtz

,f#yrt€ł,i)

b,.,

§ćuł prawny:



o wartości:

rodzaj zabudowy:

Ęrtuł prawny:

, ztego fi/rufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:4. Inne nieruchomości:

o wańości:

§rtuł prawny:

l. Posiadam udziĘ w spółkach handlowych zudzińempowiatowych osób prawnych lub

Przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów: .

,.4,.Ł.....Ą*l

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż l0%o udziałów w spółce:

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

2. Posiadam ulzjŃ w innych spółkach handlowych - na|eĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

'Ltego 
§rtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................

rv.
1. Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych zudzińempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
których uczestniczą takie osoby- naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: .....nnĘ. .d"€.1

akcje te stanowią pakiet większy niż I\Yo akcji w spółce:

ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleĘ podać |iczbę i emitenta akcji:
.,...nnĘ..,...ą1......,....,;.......

Ztego §ćułu osiągląłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................

cA



v.
mienia pr od
dnostek sa od
podlegało

vPr§ rlrlgulc r ućltę lrauyula, ou Kogo:

vI.

- wspólnie z innymi osobami

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
2, Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): ...a."*..,...d,.fi

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

ztego tt tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vII.
W spółkach hancilowych (nazwa, siedziba społki): .....nnlę.,.,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego Ęrtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.
Inne dochodY osiągane z brtułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

a;

z podaniem kwot uzyskiwanych zkńdego §rtufu: ..ur.Ta.x-...c ,.,F.wpę...r,.4..§9}-t[r4...A*&Ą*ię......,.



Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej
naleĄ podaó markę, model i rok produkcji): ..*

l0.000 7łoĘc\ (w przypadku polazdów mechanicznych
/},eot*c!. . . . 

ps?łhp d4, . ., .. M §XF.}. . . . lP nr. łlgp.r

x.
Zobowiązania pieniężre o wartości po}vyżej 10 000 ńoĘch, w tym zaciągnięte kredyty

warunki, na jakich został udzielone (wobec kogo, w twiązkuz jakim zdatzeniem,w jakiej

i poĘczki oraz

wysokości): ......

,{P_,ę}}.,.}+....Xłrd$...l,* .a,*Ę,..ss*t**ł*...{ł_l..Ę?łdr..?9(*r...§,l.....;.*frrłnrdlphe_łi.....nefu\L..,..

czĘŚc B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ,.

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

Povłyżnze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. ż33 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zaĘenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

.. b,ft...r..!ł .,*,. fl-. !Ł,t:..........,......

(miejscowośó, data)


