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1.wiadczenieobowiązanajestdozgodnegozpi:awdą,starannego

2, JeŹ.eli.Roslcz.eOÓlne rubryki nie znajdują w konkretnył-n przypadku zastosowania, nalezy ;

, lwpisaó ..ńie dótvczv" , 
)

3, !;c!a siłła,dająca oŚt^i[adczenie obovłiązana jest oxresiic przynaieżnośc poszczegolnych
śkładnikowmajątkowychdochodowizobowiązandomaja.tkuodrębnegoimajątkuobjętego
mażeńską wspol noscią majątkową.

4. Oswiadczenie maja_tkowe cictyczy mająlku rv klaju iza granicą

', 
oswiadczenie majątkorlle obejmuje rowniez wierzytelności pienięzne. 

,

6.esąinformacjejawnev.lczęsciBzaśinformacjeniejawne
, 5kładajapego oświadczenie Ór:azmiejsca połozónia 

;

cZĘSc A l .

Ja, nizejpodpisany( ą NrE_ft

/5,%-/F?-ffi
P,oz??az|aniu się z PrzePisami ustavuy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dz.iałalnoŚci gospodarczejpzez osoby pełniące funkcje pubłiczne (Dz. U Nr 106. poz.679,z 1998r Nr 113 Poz.715 iNr 162 Poz, 1126,z_lg99 r. Nr 49,'poz 483,z20OO r. Nr26, poz 306 orazz2002r, Nr ]'13, Poz.9B4 iNr21 4,Poz 1806) oraz ustawy zdnias czenryca 1998 r. o samorządzie
PowiatowYm (Dz. U z2OU r. Nr 142,poz. 1592orazz2O02r. Nr23, poz 220,Nr62, poz.558,
Nr 113, Poz. 984. Nr 153, Poz. 1271, Nr 2OO,poz ]5B8 iNr214, poz 1806), zgodniezań 25ctej
ustawY oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzenskiej wspo|ności.rlłir,.ń.l lu;''-'
stanowiące moj nrajątek odrębny.
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l.

Zasccy pienięzne:

- srodki pien!ęzne zgromadzone w waIucie poiskiej:

srodki cienięzne zgromadzone w walucie obcej. Ęe

ll.

l.

papiery wańościowe.

na kwote

Domopowlerzchni: . ..,..m',owaftości lilkf , ",

tytuł prawn,!. ,.. ,

2, Mieszkanie o powiezchni:

t.V'tuł pra,.l",ry

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj g ospodai,stwa, .

o wańości:

pcwierzchnia

rodza1 zabucjowy:

tytuł prawny

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości.

4. lnne nleruchomosci.

powiezchnia: . !l.łt
o tvańości:

tyiuł prawny.

lll.

u-działy te stanowią pakiet większy niż 1O%udziałov,l w społce: bllł

7 ł,łgctytułu osi{gna.łem(ęłam) l,rl roku ubiegłym iochoci v/ \/vysoKos ,.t 
I}.--t.



lV,

Posladam akcje w społkach hanClow1l6h

akcje te stanowią pakiel wiekszy niż 'iC% aKcji w społce.

Ztego tyiułu osiagnąlem(ęłam) i^,, rok,; Lioiegłym dcchod vl wysoxosci

V

NabYłem(am) (nabYł moj nrałzonek,zwyłączenlen mienia przynależnego oo jegc ma.lątku
odrebnego) od Skarbu Państyla innel państwcv,le j csoby prawnej, jednostek sanlorząciu
terytorialnego ich zwiazkcw |ub oc kornunainej osoby prawneJ następujące mienie, ktoi-e
0oO]esa|o zUVc;u w drodze pi-zeiargi-l - naiezy goc.aćppis mienia icJatę nabycia oc kcgo,

/*Ą,ry

Prcwadzę działaIność gcspodarcz ą! !,naiezlt

Vl

1

lnt
p|au/ną l przecjm iot działalnośc!;

- osobiście

- wspólnie z innymi csobami

z tego tytułu csiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości.
2 Zazalzam działalnoŚcią gospoda rcząiubjesiem pzedstawicielem, pełnomocnikiem iakiej

działa]ności (na|ezy podaó formę prawną i prle{mI i):

ll,vł,
- osobiście

Vll.

1.

- wspóInie z innymi osobami

ztego tytułu osiągna]em(ęłam) w rcku ubiegłvm dochcd w wysokosci.

W spółkach handlowych (.nazwa, siedziba społki).

- jestem członkiem zarządu (od kiedy).

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)



- jestem członkisrn komisji rewizyjnej (oo kiedy):

Z tego tytułu csiągnąłenr(ęłanl) lł i,oku ubiegłym

2. W społdzielniach

- jestem członKiem zarząCu (cd kiedy)

- jestem członkiem rady nadzorcze13 (od kiedy):

- jestem członkiem kornisji revlizyjnej (od kiedy)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod

3. \l/ fundacjach prowadzących działalnośc aospodarcza:
- jesiem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kledy):

- jestem członkiem komis.li rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnaJem(ęłam) w roku ubiegłym

I

w wysokoścl.

!łrĄw
dochcd w wysokości

Vlll.

lnne dochody osip€ane z tytułu

podaniem kwct uz,vskiwanych z

zatrudnienia |ub

kazdego iyiułu:

innej działałności zai-obkotve j lub zajęc, z

IX,

Składniki mienia ruchomego o lvańcsci powyzej '10 O0O złoiych (w przyoadkI.l oojazdow
mechanicznych nalezy podać markę, model

K.

Zocowiązania Pienięzne o wańosci cowyzej 1O O0O złotych, wiynr zaciagnięie kred;viy ipozyczkl

o


