
oSwIADCZENIE MA.IĄTt(oWE
Gzłen!9ł9lządu+o$rient sekretrr72 PnNil'tu, śllĄ.b,lik:r pe\vi.ntll(trieIi.,\Ynika jednostki organizacyjnej powiatu,

Uwaga:
1. Osoba skladająca oświadczenie obo\yiązana jest do zgodnego z pl,arvclą, staran_nego i zupelnego wypelnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w kollkretoynr przypadku zastosowania, należy wpisać

"nie dotvczv".
3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objęte8o lnIlż-eńską wspólnością majątkorvą.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym do§,czy majątku lv kraju i zl grlnicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równicż rvierzytelności pieniężne.
6, W części A oświadczenia zawarte są informacje jałvne, rv części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania sldadającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia nicl,uchomości.

CZĘŚC A

(miej sce zatrudnienia, stanowisko J ub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1 997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
ósoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U, Nr l06, poz.679, z 1998 r. Nr J i3. poz. 715 iNr 162, poz. ||26, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z ż000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 20aż r. Nr 1l3, poz.984 i Nr 2l4, poz, 1806) oraz usta\łT z dnia
5 czerwca 1998 r, o samorządzle powiatowym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz, l59ż orzzż002r. Nr23, poz.2ż0,Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz, 1688 i Nr 2l4, poz. 1806), zgodnie z aft,25c tej ustawy
oświadczam, źe posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój maj ątek odrębny:
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IIl.
Posjadam udziały w spółkach handlorvych - nalezy podać 1iczbę i enritellra Llclziałów: .V.la-..,..'UŻ>\r..ża1?
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IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - na]cż),podać ]iczbę i emitenta,akqii; N l Ź _ _S-:}:Ja-7
akcj e te stanowią piki"t *ięk.ry niż 10% akcji rv spółce: .. N /Ź_ .. . S>qa:/..ęl.Y/
Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) rv roku ubiegl; lll c]ochód lv wysokości:,.,.,.,..,Ę La łb*:1.%,7

Nabyłem(am) (nabył mój małźonek, z wyłqczelliem mienia przyIrależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,

innej pństwowej osoby prawnej, jednostek sanlorządu terytorialnego. ich związków lub od komunalnej osoby prawnej

następ_g|ące mienie. które__6lod legalo zb.vci ^w d1,odze pr7elargĄ- nale4 podać,opis mienia id3lę nabycia, od ko80|
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- Wspolnle Z Innyml osooarn]....,,..,..l:Y.,L:Iza-......., \4r...|....l.i1..|.l. - \ (^

Z tego tytu}u osiągną}emlęłam) r^ róku ubicg 1 n przychód i aocrrOa * rvysokościL2..lY /Ź-.. .LÓJn-r'L7
2. Zarządzam działalnością gospodarczą 1ubjestcnl przedstawicieleIn, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy. podac 
'"ryę irryiu i przedmioriiialalności.;:,,,,. >\/ F._- ,DDH*7

- osobiście..,,.....]N\ l,ę--,.,,,.,_k__-T:Yn.?..:,.!.......,..;..-..........
- wspólnie z innymi osobami..........jŚD. tE*-=*S)7):rŻ..,U.r..,,=_-
Z tego tyułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w *yroioSrl((). )y'.l.€-,.'-- -JPr. > Y'- 7
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o wańości powyźej l0.000 złotych (rv przypadku pojazdów mechanicznych należy podać

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej
zostały udzielone (wobec kogo.

l0,000 Złotych, W tym
rv związku z

7-acjągnięte kredyy i pożyczki
jakim zdarzeniem, w

oraz warunki, na j akich
jakiej wysokości):



powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań.233 § ] Kodeksu kamego za Podanie niePrawdY lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności
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'Ńi" aoŃy a"iułalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji rośiinnej i ztłierzęcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad n adzsrc4ch spółdzielni mieszkaniowych.


