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1].''Ós'Oba,składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego
, i zupełne§ó_,,w. ypełni en ia kazde1 z rel bryk.

oŚwi a dczen ie ob owiązan a je st o kreśl i c przy naieżn ośc p oszczegol nych
owych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku

objętego m ałżeńską wspó l n ością rnaj ątkową,

nieruchomości.
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4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. Oswiadczenite o stanie majątkowym obejmuje rowniez wierzytelności pienięzne. l

6.., wiadczenia zawai.e są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne: esu zamieszkania składającego oświadczenil oraz miejsca połozenia

Poza?oznaniu się z Przepisami ustawy z dnia 5 czerwca ,1998 
r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z2001 r. Nr 142,póz 1592orazz2OO2r. Nr23, poz 22O, Nr62, póz.558, Nr 113,

Poz,984, Nr 153, Poz. 1271 Nr 2OO,Póz 1688 iNr214, paz, 1806), zgodniezai,.25ctej ustawy
oŚwiadczam, ze Posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspolności majątkowej lub stanowiące
moj majątek odrębny:



1.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:
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Z tego tYiułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .:
Posiadam udziaĘ w innych społkach handlowych - nalezy podac liczbę i emitenta udziałow

2. Mieszkanie o powiezchni: ,.f..,. m', owartości: r|F_ )fl) eZY
tytuł prawny, MlF DOTY CŁ)

3 Gospodarstwo rolne.

rodzajgospodarst*" .MlF Dm Y ŻY
o waftości: ,., ...,,...-..
rodzaj zabudowy: .._
tytułprawny: .._
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tytuł prawnu lgtttb,!, .,.)ć ] 'I , '*

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoś"i . MłF D,dn/CIZY
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: .&Mł.lfIY Ł',rj 462A Mtr ż D\ŁDY Vy;ftlull_-.

lll.
1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem powiatowych osob prawnych lub

PzedsiębiorcÓw, w ktorych uczestniczątakie osoby - nalezy podać liczbę iemitenta udziałów:

Mlp)orY cźY
udziały te stanowią pakiet większy niz 1Oo/o udziałow w społce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:



!V.
1 Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych z udziałem powiatowych osob prawnych lub

Pzedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

Mrr lo1t1 CŁ\ "

.1.]:§ stanowią p"ak]et większy niż 10% akcji w spółce: .-
MlF_ )_p-|Y R,Y

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości
2, Posiadam akcje w innYch społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji

ly^|E TY s(Y

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

V. ,"
NabYłem(am) (nabYł moj mażonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pańsilvowej osoby prawnej, jednostek samoządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore
Podlegało zbYciu w drodze pzetargu ,należy podac opis mienia idatę nabycia od kogo:

Mir DDTY cŁ

Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą(należy podac formę prawną i pzedmiot działalności)

hrlr

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości
Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
O1:]T"UR 

P::u_o:lac formę prawną ; przedmiot dżałalnosci):
Mlp DpTy ąż Y
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Vll.
W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

lt"{r }DT\ K./

ztego tytułu osiągnąłem(ęłamłw roku ubiegłym dochod w wysokości:

Vlll.
lnne dochodY osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc,
zpodaniemkwotuzyskiwanychzkazdegotytułu:.ffi

x.
Zobowiązania Pienięzne o wańoŚci powyzej 10.0OO złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki
oraz Warunki na jakich zostałY udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniern, w jakiej
wysokości):


