
i^w.at., aaoty rar^daa-c; i organ,■aacyjaaj
r^daiacai decyaje admlnls,r,cv,„e w """"" """

■'^"i':.f. dnla.i.S.?.S,,f.f,<,.
tniiejscawosc)

fjtjwaira.

1. Osoba sktadajqca o^wiadczenie obowiazana lp«t Wn v» ,4
kazdej z rubryk. zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia

2. Jsisif pc3zci£gdrr,c rL:tr,'k; nic zr,s'd->'- — <—«
3. Osobd

rridjqiiK/wytii, iiCrciiouuwr i iOiiuwiotaji uG - -- -» pOSZCZegdlnych Skiadnikdw

u^iadczenie maj^jikowe d«cy«y maj.cku w kraju J za .gan.ca

ra...ia=l;an,a sidadaiacaga aiwradcaenfa oraa .-nlaiaca ^otaSnrLd "JJyoS'
CZ^itA

Ja, nizej podpisany{a),
•■■••

urodzony(a) n^^^raoowe/ '

■■3
'  7

(miejsce zatrudnfenia! stanowisko lub funkcja) '
po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 siemnia iqq7
S05P0H.rc,oj p.,,, ^ziafalnosd
5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie powiato^vym fDz U ; 7my ' ^
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w skfad matzerisktef
maj^tek odr^bny: matzeriskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moj
I.

Z??obv P'<?nip7no*
^rodkl pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej;

zgromadzone w obi^Z'^ZlISZ^^



- papiery wartosciowe:

na kwot?:,

rrriosT'"''™"' po»,encnn,ar
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:

powierzchnia: C^.fki^r. U"/ tt.

o wartosci:
bp..!?.?!?. "tytuf prawny: [.t.....Xk^

III.

.''""™. h'nllowych - naleiy podad Jicibp i emitenta uddiatow:
.......1"

udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spie;

Ztego tytutu os!»gn.tem(«tem) w roku tibiegS

•I#
IV*

I .mltenta akcil:

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% akcji w spoice:

^ tego tytutu osi^gn^fem(Qfam) w roku ubiegtym dochod w

V.

od SkarL ^'^3risml,'"tnTrpTn^wL'Ij'^^ przynaleznego do Jego maj^tku odr^bnego)
zwiqzkow, komunainej osoby prawnej lub zwiazku metroonliJr samorzgou terytoriainego, ich
:dvc,pwdrpdzep.P.a,gp-::aLvpo^a"o,^^ pod,ega.o



VI.

1 Prnwadzp dziglglnnsc ansnod^rcz^^ ood?!C fotTip nrawna i nrzedmiot dziafalnosciV

- osoblscie

- wspoinie z innymi osobami

L tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym przychod i dochdd w wysokosci: ,
O T-arTorl-rrsm nocnoH'arrTo liiH ioctom f>r"7orlct'3\A/iriolorv> nolnnmorniWiam rlTialalnocri
.h.« •.<»«. v.. . . w.v . v- w. . w>-.vvv^j

(nalezy podac form^ prawng i przedmiot dziatalnoki):

;- osobiscie

- wspoinie z innymi osobami

Z tego tytulu osiggnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

Vll.

1 W tinntksrh handlnwvrh tnazwa siedziba snntkiV

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): .Vr.V.

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- lestem cztonkiem komisii rewizvinei lod kiedv'i:

Z tego tytutu osi^gnqteml^tam) w roku ubiegtym doctiod w wysokoki:
2. W spotdzielniacti:

_ ioctom ryJontipm 7Pr7af(i I fnrl kiorl\/V
J  * • 1 ^

-jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy):

— ioc+om r"ylnnHom Womicii ro\A/i7titnoi /nri fc'iorl\/V..•J. . — >1-1, j> —J

L. vyi-uiu \>:iic)g»ic)rc(iiYx;iaiTt/ w t\/r\u uurcgifiii uv/uirou vr yn^^\jf\\jio\A.

3. W fundadach prowadzacych dziatalnosc gospodarcza;

I-^k!je:#b.-

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):. t



- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi^gnqtem(Qfam) w roku ubiegtym doctiod w wysokoki:

VIII.

(nne Horhody oslagane i tytutu zatrudnienia !ub innej dziatalnn?rj zarobknwej liib zajpC; z podanlpm

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

. jdiitJA .'.i .

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podac mark^, model i rok produkcji):

X.

Zobowigzania pieni^zne b wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki Ofaz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

::c!ZLzr''



CZ^SC B

Adres zamieszkania osobv sktadaiacej oiwiadczenie:

Miejsce p

1
2  Jrif ^
3
4

Powyzsze oswiadczenie skfadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
luh zatajpnlp nrawriy grnzi kara pozhawlpnia wolnosci.

(miejscowosc, data) (podp's)

^ NIewtasciwe skreslic.
2 Mio H^irai-ainQcri vvytw^fczsj w rclnictwis \v zskrssls produkcji roslinrssj i zwisrz^csj, w formis

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

^ Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.




