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oSwTADCZENIE MAJATKowE
czlonka z^rzqdtpowiatu' @i
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Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdQ, starannego

i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
Z. liZeti poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadl<u zastosowania, naleiry

wpisad rrnie dotYczvrr.
3.-Osob-a skladajqca o6wiadczenie obowi4zana jest okreSli6 przynaieLno5d poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zali do maj4tku odrqbnego i majQtku

objptego mal2efisk4 wsp6lno5ciq maj4tkowq.
4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.

5. Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienil;Zne.

6. W czpsci A o$wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czq6ci B zal informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajecego oSwiadczenie: oraz miejsca poloZenia

nieruchomoSci.

(imiona i nazwisko orazrazw

64W;
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniur siE zprzeprsami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ctgtaniczeniu prowadzenia

dziaNalnof;ci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,

poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U.22013 r.

poz. 595 zp62n. zm.) zgodnie z art.25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad

malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrEbny:

I.
Zasoby pieniE2ne: /
- (rorlki nienieZne zsromadzone w walucie polskiei: .&....(.aeO...

urodzony(a)

"#rd;y4-.



Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcei:

- pap1ery waftosclowe:

u" 
"' na kwotq: "

Sospodarstwo rolne: //
,-odzaj gospodarstwa: ..... e/.{/*l*.......4

akcje te stanowi4pakiet wiqkszy ni2|\%opkcji
L'

:""""," ";" "':" "

w wysokoSci: .,.

1,Dom o powierzc }-i. 22 .Q. . . o?, owartosci: J.9 t., /{A?f, tytul prawny: . .

2. Mieszkanie o powierzcltnr....,....., m2, o wartoSci:

3. Gospodarstwo rolne: /

tytul prawny: ,., ...

Ztego tytutu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym

4, Inne nieruchornoSci:

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych

IV.

(.....,.. powierzchnia:

: 
*r' 

:*' ::*:*'-:*:-l 
w roku ":':ffi""2^

Ztego tytutu osi4gn4lem(qlam) w rokir ubiegtym



v.
Nabylem(am) (nabyi m6j mallonek, z wyl4czeniem mienia przynaleimego do jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek 

-.u-oir4dg

terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od kornunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbycirt w drodze przetargt - nale|y podai opis mienia i datq nabycii, od kogo:

..,..o..trr.

VI.
1. ProwadzE dzialalnoSd gospodarcz { @ale|y podai formq prawng i przedmiot dzialalno6ci):

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

Z tego tytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w w

;. w ;p;it;'";;1;t;;h,
- jestem cztronkiem zarzqdt (od kiedy):



: :::::*i ::iT::::Tl:i::l : ::*::'::i:: i::Ti: :l::: #" ;
3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoll gospodarczq:

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): , ..

Ztego tytutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d

VIII.
Inne dochody osi4gane z
z podaniem kwot uzyskiwan

X.
10,000 zlotych,

udzielone (wobec

(w przypadku pojazd6w

w tym zaciryniEte kredyty
kogo, w zwiqzlaz jakim

Zobowiqzania pieniqzne o waftoSci
i poLyczl<t oraz warunki, na jakich

powyzeJ

zostaly
zdarzeniem. w jakiej wysokoSci):



cznScn

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iL na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego za
p o danie nieprawdy lub zataj eni e prawdy gr ozi kar a p ozb awienia wolno s ci.

r\li"*l"S"i*" skreSlii.
') - -," Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzEcej,

w formie i zakresie gospodarstwarodzinnego.
' N ie dotyc zy r ad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


