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urodzony(a, .,Zg,ob .|.\9+} * {11ar;3"\*y

Ęo.z.aPozlaniu się z PrzePisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzjałalnoŚci gospodarczejpzez osoby pełniące funkcje publiczne 1oz. u Nr. 1ÓÓ poz. 679, z 1998r,Nr113,Poz.715iNr162,Poz, 1126,zlg9gr,NraÓ,poz,483, z2OO0r.Nr26,poz.306 orazz
2002 r, Nr 1 13, Poz. 984 i Nr 21 4, Poz, 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samoządzie
PowiatowYm (Dz. U. z2001r. Nr 142, poz.1592orazz2OO2 r. Nr23, 9oz,220,Nr62, poz.558,
Nr 113, Poz, 984. Nr 153, poz. 1271, Nr2OO. poz. 15B8 i Nr214, poz.1806), zgodniez'aft..25ctej
ustawY oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspoInościmajątkowej lub
stanowiące mpj rnajątek odrębny:



l,

Zascby pienięzne:

- srodki pienięzne zgromadzone w walucie poiskie.j n\ e o\o}
ó,u

d_n\t %rwśrodki cienięzne zgromadzone w walucie obcej:

-if./papierywańosciowe: nLĄ WblW
na kwctę:

ll' - l, ,/
1. Dom o powierzchni: ., .,nlt O%'V"2 o waftości

2. Mieszkanieopowiezchni: .. q5lŚ

t;rtuł pralłn,! . |1JYI-_*TYJYą

m2, o wańcści: Łł:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzal gospodai,stwa.

o wańoścj:

rodzal zabucjowy.

tytuł prawny: , .,.,..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości:

4. lnne nieruchomości:

powiezchnia: ........... ........lll*

o ivańości:

tytułprawny: ......

Posiadam udziały ul społkach handlowych - nalezy pociaó liczbę i emiienta udziałow:

Ą*r

lll.

qL d"bę6

udziały te stailowią pakiet większy nlż 10% udziałov,l w społce:

7 +,zgi iytułu osiągnajem(ęłam) r,,l roku ubiegłym oochocj w wysokosci



lV.

- na|eż.y podac |iczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakie.t wieksz;r niż iC% akcji w spółce

Ztego tyiułu osiagnąłem(ęłam) ul i,oku ubiegłym dcchod w,wysoi<oścI

V

NabYłem(am) (nabYł moj rnażonek, z w,yłączenie,.n mienia przynależnego oo jegc ma.iątku
odrebnego) od Skarbu Państwa. ;nnej państwcvlej csoby prawnej,.1edncstek samorząciu
teryioriaInego ich zwiazkaw lub od komunainej osoby prawne1 następujące mienie. ktoi-e
Pcdlegało'OYjl,'* drcdze pi'zeiarg'il - naieży podac opis mienia i datę nabycia, oc kogo,h* 0na,^c\",*<)a

Vl.

1, prowadzę działalnośó gospooarczaj inaiezy pocac fcrnie praf/na iprzecimiot działalnoścl)

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości:
2 Zazą67.^ dzi ała l n ości ą 9 os pod

działalności (nalezy podać fornrę

arczą iub jesiem pzedstawicielem, pełnomocnikiem iakiej
prawną i przedmiot działa|ności).1L d,"gryt

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

z tego tytułu osiągnalem(ęłam) w rcku ubległym dochcd w wysokości

Vll.

1. W spółkach, handlowych (nazwa. siedziba społki): . .

- jestem członkiem r-ady nadzorczej (od kiedy)

n; d-2ł2..
- jestem członkiem zarządu (od kiedy).



- jestem członkiern komisji rewizyjnej (oci kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłanl) w i,oku ubiegłym dochod w wysckosoi

- jeslem członkiem zarząCu (cC kledy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy).

- jestem członkiem komisji reviizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod r,v wysokcści: ..........

3. Wfundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą:

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ną

- jestem człcnkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (o{ kiedy)

Ztego tytułu osiągnajem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości.

Vlll.

2. W spółdzielniach: n.Ł b%rU

lnne dochody csiasane z tytułu zatrudnienia

podaniem kwci uz);skiv.lanych zkażdego il1l

....S,fu p(.roliLłr* , .słgł.?yś:. \ P
2 5_3 2 |4p

lX,

Składniki mienia ruchomego o wańcsci powyzej 10.000 złoiych (w przyoadku pojazdów

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcli): .. Pi .Mbrrl,*(Jó

x.

Zo'cowiązania pienięzne o wańosci cowyzej 10.000 złotych, w iym zaciąnięte kredyiy i pożyczki

oraz u/arunki, na jakich zostały udzieione (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej

wysokości) ,,,..., &. dn\ru.


