
Uwaga: (miejscowo6c)

1' osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujEw konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisac .,nie dotvczy".
2' Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiEzana jest okre6li6 przynale2no66 poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowi4zaf do majEtku odrgbnego i maj4tku objgtego matZetistq wsp6lno6ciq
maj4tkowq.

3. oswiadczenie o stanie mai4tkowym dotyczy maiqtku w kraju iza granicq.

oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pienig2ne.

4' W czg5ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo5ci.

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. lJ. z2OO1 r.
Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, p6z. 558, Nr 1 1 3, p6z. 984, Nr I 53, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z art..25c tej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad
ma{zehskiej wspol noSci majqtkowej I u b sta nowiace m oj majqtek od rgbny:

OSwIADczEN I E M AJATK,WE

t.

Zasoby pienigzne:

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:...

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wafto6ciowe:

na kwotg:



il.

1.

2.

.., powierzchnia:.
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ilt.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w,
w ktorych uczestniczq takie osoby - nale2y poda6 liczbg i emitenth udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10% udzial6w w sp6lce:

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

Z tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

tv.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsigbiorcow,

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10% akcji w sp6lce:

Ztego tytulu osiqgnqlem (glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:



V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrgbnego) od
Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqz-kow lub od
komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis

3KG u\

1. Prowadzg dzialalno6d gospodarczq nq i przedmiot dzialalno6ci):

osootscte

vt.

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokosci:
2. Zarzqdzam dzialalno5ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiei dzialalnosci

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

vil.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):............ . {t; lL

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z hego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci :.................



zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgi, z podaniem kwot

Sktadniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podac markg, model i rok produkcji): ... . ...

\\

X.

Zobow.iqzania pienigzne o warto6ci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, wiwiqzku z jakim zdaizeniem, ilr idt<ie; wydoi<o3ci):'..._ ....._... ..... .



Powyzsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a),i2na podstawie arl..233 g 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci,
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(podpis)


