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czlonka za rzed u pow iatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiaru, kieroffffifyifl
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organizacyjnej powiatu, osoby zen4dzaj 4cej i czlonlta organu zarzqdzajq"egY
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Uwaga:
Osoba

l.

skladaj{ca
wypelnien ia kazdej z rubryk.
2. Jeieli poszrzego ln€ rubryki

3.

d.am.zQ.

...., dnia

(micjscowoSi)

obowiqzana
nie znajdujq

jest do

zgodn€go

z

/i Q.!.,aQ.{_6-....,.

prawd{, stannnego i zupelnego

w koukretnym p rrypadku zastosowaaia,

Osoba sklad aJ gca o5wiadczenie obowiqzana jest

okr€Sli(

6

przynale2noS(

-trie doWczy".

majetkow ych, dochod6w i zobowilzari do majqtku odrQbnego i m8j qtku objgtege

4. O(wiadcz,enie maj qtkowe dotyczy majgtku w krsju i ze granic4.
5. Oswiadczenie mrj {tkowe obejmuje r6wnie2 wi€rzltelno{ci pieuigrn€.
6. W czdci A oswiadczenia zawarte s? informacje jawnq w cz$ci B zas
info
za m ieszka n ia skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsce polozenia
uieruchomosci.
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wtaoonro,cl

(miejsce zatrudnieni4 slamwisko lub ftnkcja)

po zapozraniu si9 z przePisami ustawy z dnia 2-l sierpnia
l9g7 t. o o8raliczlniu prowadzenia dzialalnodci
gospodarczej
przez osoby pelni4ce tunkcje publiczrc^ (Dz U._Nr 106,
679,'z- 1998 r. Irir r rr,
poz
zrs-iiiroz
-i'Iiiz,
1126,
,
z I999 r- Nr 49, poz 483, z 2000 r. N r 26, poz zCf,, o,"zlzmz i.'Nr
l13, poz 9sa
i, p..
z dnia 5 czerwca 1998 r. o sarnorzadzi" po*iuro*1m
1oz u. z z6dr r. u1irz, poa tsgz
r.Nr 23, poz
22o, Nr 62, poz. 558, Nr I t3, po2,984,
153, poz. l)?1, Nr r0O, poz 1688 i Nr 214, poz
t 806), zgodrie z art. 25c
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I.
Zasoby pienigzne:

-

Srodki pienighe zgromadzon€ w walucie polskieji.........4r m,u

Srodki pienigine zgromadzone w walucie obcej: ...,t.

papi ery warrosc iowe :

na

il

kwotg

...

.1r....4t!4....*d. {.eW..!!.

u!/

t r&..Ak+ry.

?/7.1)
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1

tr

ll.

m2,owarui*i:,ft

l. Dom o powierzchni:

tytul prawny
2. Mieszkanie o poruiierzclni: ..L.11.6. o
m2, o wartosci: ......&. -6-. 9..9.A. a-t
tLrlo A.ne2a )
rytul prawny: hF tdau.lc.*e...lrlQ.&a.h aQ.Q g.
3. Gospodarstwo rolne

rodzaj gospodar**a,

..r.

n*...Olet7.fV

..........., powierzchnia:,

o warto6ci:

rodzaj zabudowy ,

...r.li

dr"t

tytul prawny: ........ u..trLt*.-.
Z tego tyrutu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

........... *../.n/t*..A|,rt{.*y
4. Irure nieruchomoSci:

powierzchnia:

o wadoSci

....

-.....rr.n ;....

4/u*..atdl.!4n

tytul prawny: ...........

t

t..

n*...Q{.A.q.%/..

Itr.
Posiadam u&ialy w sp6lkach handlowych

-

nalei.y poda6 Iiczbg i emitenta udzial6w

udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy nD l0% udzial6w w sp6lce: .... .......

Z tego t5rhrlu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko Sci:......rt..rttt*..r1Q:f .4V

rv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

-

nal eiry podat hczbg

i emitenta akcji:

n.n*i...*..tX.*X

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ntzlO% akcji w sp6lce: ......1+..t11lt*.....,A1:o-t'/

Z tego tynrlu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoi;ci: . ...4..?.t1*..

.tuq.4f

v.
Nabylem(-am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia prrynaleznego do jego majqtku
odrgbnego) od Skarbu Panstw4 innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re podlegalo
nalezy poda6 opis mienia i datg nabyci4 od kogo:
zbyciu w drodze przetargu
tl.../212L..

\

"

1. Prowadzg dzialalnodi. gospodarc 242
@akczy poda6 formg prawn4 i przedmiot dziatalno5ci):
.. j.-....-......._...... ............ tt../t!,!*.."1"q

r".y

- osobiScie

'.......-. -....... tt...t1n

* .A.4 *rl

- wsp6lnie z innymi osobami .......t..m-,01AtXX7
Z tego tytulu osiqsnalem(9lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d
w wysoko sci: .a.&!4
2. zarzadzan dzialalnosci4 gospodarcz4 Iub jestem przedstawicierem, pehomocnikiem

takiej

r{

zi 6}2[negsl (nalezy

podai formg prawn4 i przedmiot dziafahojci)

- wsp6lnie z innymi osobami

.........rt../!Wc_..Atr0_!./

*.^.,i...fu$*t

%rf

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w
wysokoSci:

.......rr,

vII.
1.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba

- j estem czlo*iem

zarzqdu (od kiedy)

:

.

sp6lki) :

........._._.4.r.i..+l e/e.14

.gil ::

rt"i... A.,O*y.m*S

..

".
-jestemczlorkiearudyrrrlitzorcz4(odkiedy):........r,..o.oi...A*.*y:27..,.!...

- jestem czlonkiem komisji rewidnej (od kiedy) .. ....r+......................t"_.t..
.. m,tt Al,Otuta)

f

Z tego qrhrlu osiqgnqfem(elam) w roku ubiegtym dochod
w wysoko6ci: ..s..

-jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): .....1t
- jestem czlorkiem rady nadmrczej3 (od kiedy):

Ca,u

"'t'

.....a7..

- jestem cdonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

....,7.../rt!*.

ol oh,tuttt
""'t'-"1:"'

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d
w wysoko6ci:
3. W fundacjach prowart"4cych dzialalno56 gospodarcz4:

,ft

.... 9..

rra4...

.

- j estem czlorftiem zarz4du (od kiedy) : .. ..... 4..a14.... Ol.A 1

rrfl

-,jestem czlonki ern rady rndznrczrj (od kiedy): ........a..aa*...Q/&

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......4.

.*.t.oty.*+V-.

Z tego tytulu osiegnalem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici:

t'/

..4.tttl+...AL"E*7

vlr.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnofui zarobkowej lub zajS,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kaidego tytufu:

t4O 6 A.2rt.!t.Q.......
a.

q0

8t ?_.

,.8_-Q.....

tr 8f_8,t
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Skladniki mienia ruehomego o warto5ci powyzej l0 000 dotych (w przypadku pojazd6w
mechanicanych naleiry poda6 markq, model i rok produkcj

i): .. ......,1..-&4.

..4

//)

x.
7-obotiqzanrapienig2ne o warto5ci polv}'zej 10 000 zl, w tym zaci4pigte kredyty i pozyczti oraz

warunki, oa jakich zosta\r u&ielone (wobec kogo,
wysokoSci):

n...&!*....

(

w zwiqzku z jakim

zdarzociem, w jakiej

