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] 9_",*^1 .oświadczenie obowiązana jest do zgodne§o z prawdą, starannegolzupeł ńienia kaźdej z rubryk.

' !Ź?':.Oos.zcz59Ólne_rubryki n!e znajdująw konkretnyrn przypadku zastosovlani ia, na|eży
, wnisaó,.liie,dqtvczv''.

3 Cscba składająca oŚvYiadczenie oboll,tiązana jest orreślic przynaieżnośc poszczegolnych' składnikoW ńajątkowych, dochcdow t zóbowil?ań do ńajątku odrębnego i majątku oblętegomażeńską wsoólnoscią majątkową i - '-J - "'

4. oswradczenie majatkowe cjctycz.v* mająiku w xraju l za granicą

wierzytelnoscl pienięzne.

e.]ayvn;e w częsci B zaś informacje niejawne
oświadczenie oraz miejsca połozenla

CZĘŚÓ A
Ja, nizej podpisany(a).

urodzony(a) P..!?... |99.'| ł.
ilmlana j 11az,,^iisk9 oraz nazvl,,iskc rodovle)

.Qvuapi.#

PoZaPOznaniu się z PrzePisami ustav,lY zdnia21 slerpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzeniadzjałalnoŚcI gospodarczejprzezosob/pełniące funkcje pubiiczne (Dz, U. Nr 106, poz.679, z 1998r, Nr 113,Poz.715 iNr 162,Poz, 1126,z_lg99 r. Nr a9,'póz 483,z20OO r. Nr26, poz.306 orazz2002r, Nr 1'13, Poz g84 iNr21 4,Poz 1806) oraz ustawy )ani^S czenvca 1998 r. o samorządzie
PowiatowYm (Dz. U z|ou r Nr'1 42,poz 1592arazz2OO2r. Nr23, poz.22O,Nr62, poz 558.Nr 113, Poz, 984. Nr 153, Poz. 1271, Nr 2OO, poz.1688 i 1.1r zlą, poz. 1806) zgodn iez ar1..25c tejustawY oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspolności n,..rlłir,a*uj ń;- 

'-'
stanowiące mój majątek odrębny:
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Zascby pieniężne:

- śrocjk! pienięzne zgromadzone w waIucie poiskie.;:

środki nienięzne zEromadzone w walucie obcej. .nie 4ĄC1

wVźeńckct

rnoisłkow

Wńl u,ł"

papiery wańościowe. .,.. . nie Ąęy
na kwotę. . .

m2 o waftości

tytuł prawny

3

Mieszkanie o powiezchni:

tytuł p rawny , . !e !*t: !ł.\ię.

Gospodarstwo rolne.

rodzal g ospodai-stwa.

19 rn3 - ,. m2. owańcści

, rvVźeĘską wsńInoł, -" l,- " " " ", rreiarhew<

_.nię.dĄc?1 .. pcwlezchnia

o wańości.

rodzaj zabucjowy

iytuł prawny

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod l dochod wwysokości. ..
lnnenieruchomości. nieąkanie

powiezchnia: .l.Q,lŹ n1
o r,vartości. 9p,W
tyiułprawny: .w.U.+ęę_łipwę (yawa el l*ąlq, nia*ka|ruę_ rl4lnlet d.rębn7..

lll.

Posiadam udziały vl społkach handlowych - należy pociac Ijczbe i emiienta udziałovy:

udztały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałól,v w społce

7 +,łgi,iytułu csiagnalem(ęłam) vrl roku ubiegłym cochoci w wysokosci



lV.

PoSiadam akcje w społkach handlowi,ch - nalez;i podac |iczbęl emitenta akcji.

akcje te stanowią pakie.l wieksz.v niz iCoh a<cji w społce.

Z lego tyiułu osiagnąlem(ełam) lr,, i-ok,..i Libiegłynr dcchod v/ wysoKosci:

V

NabYłem(am) (nabYł moj nrałzonek z wyłączeniern mlenia przynależnego oo.1egc ma;ątku
odrebnego) od Skarbu Państ,rra innet państwcv;ej osoby prawnej,1ednostek sanlorząciu
teryiorialnego ich zwiazkcw Iub oc Kornuna jnej osoby prawnej następujące mienie , ktoie
Podlegało zbYciu w drodze przeiargu - naiezy pocac ocis mienia idatę nabycia cd i<ogo,

Vl.

1 Prowadzę działalność gospodarczą'i,vłię2v pocac icrme p[af/na i pi-zecimioi dzlałalnośc!)
nie .dĄcz1

- osoblście

- wspólnle z innymi csobami . .,

ztego tytułu csiągnałem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości. .
2 Zaza§zam działalnoŚciągospodarc.ząiubjesiem pi-zedstawicielem, pełncmocnikiem iakiej

działalności (na|ezy podaó formę prawną i przedmiot działaInosci):

nie 4Ą94(
- osobiście

- wspolnie z innymi osobamt

Ztego tytułu osiągnałem(ęłam;w rcku ubległvm dochcd w wysokości: . -. . .

Vll,

1. W społkach handlowych (nazwa. siedzrba społki),

- jestem członktem zarządu (od kiedy).

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)



-.1estem członklem komisji rewizyjnej (oo kiedy),

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w i,oku ubiegłym dochod w wysokosci,

2. W społdzielniach. 1lię do*lcz7

jestem członklem zarząCu (cd kiedy)

- jestem członkiem rady nadzorcze1'(od kiedy).

- jestem członkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w

3 W fundacjach prowadzących działaInośc gospodarczą:

-jestem członkiem zarządu (od kiedy).

-.1estem człcnkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (oQ kiedy).

Z iego tytułu osiągnalem(ęłam) w roku ubiegłym

wysokcści

nie do\cz1

dochód w wysokości

V|ll,

lnne dochody osia€ane z tytułu

podaniem kvlot uz,vskiwanych z

z HąV.a zaIwlnienią wt ",,
bięt[lęxę... :.. 8ś. ?|q !9

zatrudnjenia lub

każdego,iytułu.

5tayołwie

innej działalnośc] zai-obkotve j lub za)ęc. z

rnąl,zeiskg w7a_ląęsg filefatkowł

iX

Składniki mlenia ruchomego o wańcsci powyze.; 10.0OO złoiych (w przyoadku oojazdow
mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcli)

rqu . |lę,Męp- 1!oh...??o-?, . ,,. .rw?źęię.kęr., wflne'ai n<łiałkewe

X,

Zocowiązania

oraz ularunki

wysokości):

PlenIęZne o wa(osci Cowyzej 10.000 złotych, w iynr zaciagnięre kredyiy i pożyczkl

na jakich zcstały udzieione (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej


