
Je2c[il poszczeg6ine rubryki nie znajdujq w konkretnyna pnzypadku zastos,mwarulia, rralrezy vrrytisac; ,,li[i1-,ilqil[:fl{,4'y.,.,
2" osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana je$t okne6li6 pffVnalei:ilosc poszczeg6inryrch ri[r,,ilaidrilii[nd,ur;majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do rna.g'qtku oolnghnrego ! nrai4t[run ohjrqtrego rnall*enlri;1.rq vii,rsp:r.4:rilnuxicir",;
nnajqtkowq.

3" os;wfladezenle o stanie rnajqtkowym dotyczy nlajqtku w [<na.[u iza gnamicq.

O6wdadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pilemiEfr.lu^.

4' W azqSci A o6wiadczenia zawarte sq infonmacje jawne, w czqs5cfl Hj :ri,rs [nforrnac,le" rnrierjarrnrnril eiicl,y:;;r;rtrcr;adnesu zamieszkania skladajqcego oswiadczerlie oraz ffrlejsca po*roienia nlrenurchorn*l6cd.
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Zasoby pieniqzne:
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'l' Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzia"ienn powiatowych.c,.s:r5b pnawi.ryt;h firLr pnz.i,:jsir;!:r;*ir:r:!vi;,,w t<toryclr uczestniczq t'akie osoby - nalezy poiiZi;;ilgl enritenta ucjziatriur:

Z tego tytulu osiqgnqNem(gram) w roku ubiegtym doch6cr w wysokosci:
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ot-::o:tl 

:':l.l 
- innvch spolkach handlowych - natezy po,cug ticztrE j ernruenta uc$zrafov,,;

, . .4J.i.... el.s).f: t,1"", :() ()
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Z tego tytufu osiqgnqrem(qram) w roku ubiegrym dochod w wysot<osci: ..................."...

flv.

1' Fosiadam akcje w spolkach handlowych z udzialern powiatowych osfrb prawnrTcf,r [Lrb F:r:zr,.r,jsiqri:rirLrr-:rlilo,w ktorych uczestniczq takie osoby - narezy podac riczbg i emrtenta ar<r;i[:

akc.le te stanowiq pakiet wigkszy ni210% akcji w sp6,ilce:

Z tego tytLlfu osiqgnqlem (glam) w roku ubiegtynr doch6d w wysokosci:



t *ct::to:"t akqe w innych sp6rkach handtowych - *r:"r,l,T:r":,,_"i-_T!.e,mii,enta akcjj
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rzynalezne_c1r: do jeg<i rnalaiil<r.:r,:ri:jrc,,b[rore]{),) $d
sannorzeldu tr:rytcrrialnego, ich :i:iJria;rkc,uv ii.ii: r:d
zbyciu w dr,l,cil;:e przeterr g u *. ni;t [B,z]/ 6roc it,l ;,_, plr;
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- wspoinie z innymi osobami

Z tego tytu{r.r osiqgnqrem(gtam) w roku ubieErym dochod w wysokofci
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W spo,lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): l-r
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- j'estem cz4onkiem zarzqdu (od kiedy):...........

- jestern cz{onrkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestenr cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z teEo tyiullu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieg{ym dochocl w wvsoko$ci:



zatrudnienia lub innel dzia{alnoSci zaLrobk'nwej Nub zaiqc, ;L $I{ii:lftitiefli i(rii/(}
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X.
Zobowiqzania pienigzne o wartosci.powyzej 10 000 zNotych, w tym zaci4gniqte [<reriyty i pozyu:$,:i ofijrz 1].;rjiii.pii(j,
na .iakiclt zcrstafy udzielone (wobec kogo, w2wiqzku z lakirn'zdaizeniern,'il,o,JainqL4 v'rysoirorirci):



Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),.i2na porlstawie art. 233 $ 1 Koeleksu karnegg zia po{l;ar}i$ l"rjfl-prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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