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Uwaga:
1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Jeileli poszczegfilne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowan ia, naleiry
wpisad "nie dotyczy'r.
3. Osoba skladajQca oSwiadczenie obowiqzana jest okre6lid przynaleLnoSd poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowipzafi do maj4tku odrpbnego i malaiku
objqtego malZeriskq wsp6lnoSci4 majqtkow4.
4. O5wiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. oswiadczenie majqtkowe obejmuj e r6wnie2 wierzytelnosci pieniqZne.
6. W czp5ci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czqsci B za1 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajgcego o5wiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomo5ci.

cz4sc A
Ja, ni2ej podpisany(a), . ... /2. &"84.!*A4tr/....V.

(imiona inaztvisko oruz

po zapoznaniu siq zprzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograriczeniu prowadzenia
dzialalno(ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 .
poz. 1584) orazustawy zdnta5 czerwca 1998 r. o samorzqdziepowiatowym (Dz. tJ.22015 rl.
poz. 7445 z p62n. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
skJadmaNiertskiej wsp6lnosci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j majqtek odrqbny:
I.

Zasoby pieniq2ne:
,/ /a

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: ...brt.... ..7.*..6.H..+d.



Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej:

1.Dom o powierzc tni:2.Q. . ^',o wartosci: Xflr:,.!.6.|0itytul prawn

z. Mieszkanie o powierzctni: m', o warto6ci: ., .,.tytul praw

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwai ...,..

rodzaj zabudowy:

tyfut prawny: ,,.,.

Z tego tytulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

4, Inne nieruchomo6ci:

.- 42*.u /f,*z

III.

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych

' 
ur:l** 

::l*:*"-:*:'l 
w roku 

::::l'' : 
"px-:m

ta akcji:

akcje te stanowi4 pakiet wiqkszy niL I}Yo akcji w

//,/-papierywartoSciowe: ..,,.., ,..,..,..,t.r/..,,.,,,.,,.,,(../,/ -),-/ ,/
M(.uV ...../.e

Z tego tyfutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym



v.
Nabylem(am) (nabyl moj mal2onek, z wy\qczeniem mienia przynaleinego do jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostet 1u-orraa.,
terfiorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastEpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargt - nale?y podai opis mienia i datE nabycia, od kogo:

ztego tytutu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiei
dziaLalnosci (nale|y podai formq prawnq i przedmiot dzialalnosci): .. ..

. /......... '

osobiScie

Ztego tytutu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa" siedziba sp6lki):

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

Ztego tytutu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym

2. W sp6idzielniach:
- jestem czlonkiem zaruqdu (od kiedy):



3. W fundacj ach prow adzqcych dzialalnoSi gospoda

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

vuI.
Inne lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajqi,

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y podai markE, model i rok produkcji):

X.
Zobowiqzania pieniqzne o warto5ci
i poLyczl<t oraz warunki, na jakich

powyi,ej 10.000 zlotych,
zostaly udzielone (wobec

w tym zaci4gniqte laedyty
kogo,wzwiqzlazjakim

zdarzentem, w jakiej wysokoSci):



CZ\SCB

m*la6"t\t" skreSlii,
2 

Nie- dotyczy dzialalnoSci wytw6rczejw rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie doty" zy r ad nadiorizych sp6ldzielni mieszkaniowych.

i zwieruqcej,


