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zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

Uwaga:

1. Osoba skladajEca o6wiadczenie obowiqzana jest do
wypelnienia ka2dej z rubryk.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujqw konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ..nie dotvczv,'.
2' Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no66 poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrqbnego i maj4tku objgtego maZerisi4 wsp6lno6ciq
maj4tkowE.

3. oswiadczenie o stanie maiqtkowym dotyczy mai4tku w kraju iza granicq.

oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pienig2ne.

4' W czq5ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B za5 informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.
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pozapoznaniu sigz przepisami ustawy zdnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U.z2OO1 r.
Nr 142, poz.1592orazz2002 r. Nr23, po2.220, Nr62, p62.558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz.1271,Nr2OO,
poz. 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z arl.25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad
matzenskiej wspolnoSci maj4tkowej lub stanowiqce moj majqtek odrgbny:
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Zasoby pienigzne:

Srodki pieniqzne zsromadzo."{-ll,.riie potskiej: - , (3,tt? $r?.r.(

"""" "1." """" ;' '/:

Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: . ....11..'1.1..q.....P.h. :.
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o wartoSci:.

tytul prawny:
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1. Posiadam udzialy. w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych
w ktorych uczestniczq takie osoby - nale2y podad liczbq i emitentb udzial6w:

lub przedsigbiorc6w,

lr

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni|10% udzial6w w sp6tce:,.. ...............tr.ni.e...,.d9.

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: .........i1.{:li.e ...dOfufn//

2. Posiadam udzialyw innych sp6lkach handlowych - nale2ypodac ticzbq i "rit";;; ; onlau:i*,,, /tii //

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5c i, ................tr.nt.e.....fr,O.$ .V!
1/

tv.

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

w kt6rych uczestniczqtakie osoby -nale2y 
poda6liczbg iemitenta akqi:........1r.We.....ilr.0.f7/.n9.T..........,..

//

akcjetestanowiqpakietwigkszyni21O%akcjiwsp6|ce:
rr 
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Ztegotytulu osiqgnqlem (g{am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSc i, ..... . ......f.t.n.(:.9......A..fu.f.(Y:



2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowvch

Z tego tytulu osiqgnqrem(qNam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrgbnego) odskarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, 
-iih 

zwiqikow lub od

::iY:?'::i^"::lf:1T]llttepriqce mienie, kt6re podlesalo zbyciu * oroo." pSzetarorr - nata)y podac opis

vlt.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):...,,.. ,, ntf @t&d,

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):.. ................., , nio Ahrqkqf"'u"""""".. / /
-.;estem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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lx.
SkNadniki mienia
podac markg, model i

X.

Zobow.ilzania pienigzne o wartoSci powyzej 1O O0O zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po1yczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w2wiqzkuziakimzdai1eniT:y.jdt<iTwydo'todcil:l_-....,...... .. ....

ftt/



Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2na podstawie art..233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci,

iltrtw /t9.03 eo0t4
' (miejsco/056, data)


