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Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk'

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujqw konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisaC ,.nie dotvczv"'

2. Osoba skladajqca ogwiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no66 poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowyctr, docnod6w i zobowiqzafi do maj4tku odrgbnego i majqtku objgtego mal2efskq wsp6lno5ciq

majqtkowq.

3. oswiadczenie o stanie majEtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pieniq2ne'

4. W czgsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B zaf informacje niejawne dotyczqce

adresu zamieizkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci'

/

czEsc A

Ja, niZej podPisanY(a),.. ...fru a&
nazwisko oraz nazwisko rodowe)

,AL

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

niu siq z ustawy r' o samorzqdziepowiatowym (Dz'-U-' .22001 r'

. 1592 or . Nr 23, 58, Nr 113' poz' 984' Nr 153' p6z' 1271 ' Nr 200'

Nr 214, , zg;odn oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad

wsp6lno wej lub maj4tek odrqbnY:

L

papiery waftoSciowe.

na kwotg:



t1.

1. Dom o powiezch

tytul prawny: hlf
2. Mieszkanie o powi

rodzaj gospodarstwa. .......

o wartoSci:

rodzaj zabudowy:

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

Z tego tytutu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokoSci:

4

il1.

1. Posiadam
w kt6rych

udzia\y w spolkach handlowych z udzialem p.owiatowyctl.o.tgp prawnych lub przedsigbiorcow,

uczestriiczqt'akie osoby -nale2y 
podac liczbg iemitenta udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niZ10% udzial6w w sp6lce:...

ztego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nale|y poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

ztego tytuNu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

tv.

1. Posiadam

w ktorych

akcje w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych osob prawnych lub przedsigbiorc6w,

akcje te stanowiq pakiet wigkszy niZ10% akcji w spolce: """'

Z tego tytulu osiqgnElem (gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:......"..'.....'



V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrgbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej paflstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od
komunalnej osoby prawnej nastgpujilce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy poda6 opis

wsp6lnie z innymi osobami

Posiadam akcje w innych sp6lkach ac liczbq i emitenta akcji: .........

Ztego tytutu osiqgnqlem(gtam)w roku ubiegtym doch sokoSci:

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci

(nalezy poda6 formg prawna i przedmiot dzialalno6ci): .... ..

- wspolnie z innymi osobamt

ZIego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

vil.

- iestem czlonkiem zarzadu

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):........

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:....'....'.......



vlil.

uzyskiwanych z kazdego t
kwot

X.

Zobowilzania pieniqzne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciEgnigte kredyty i po2yczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): .................



Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a),.i2na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozb'awienia wolnosci,

fio*n@ 33oq zJ/?

(miejscowo5c, data) (podpis)


