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Uwaga:

1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiEzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego wypelnienia
kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ,,nie dotyczy',.

3.

Osoba skladaiqca o6wiadczenie obowiqzana jest okresli6 przynaleinosc poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego maEeriskq wsp6lnosciq
majqtkow4.

4. Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy majEtku w kraju iza granic4.
5. Oswiadczenie o stanie majEtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieniQine,

6. W czgsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczEce adresu
zamieszkania skladajecego oswiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z pzepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzEdzie powiatowym (Dz.

poz. 1445

z

p62n. zm.), zgodnie

z art. 25c tej ustawy

oSwiadczam,
mai2efskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiEce m6j majqtek odrgbny:

U.22015

ze posiadam wchodzQce w

L

Zasoby pieniezne:
Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej:

2"4

r.

sklad

il.
1.

z. Mieszkanie o powiezchni: //ay.!..
tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ................... ...............1/.!.

tytuf

prawny:

."/.*.

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym

i doch6d w wysoko6ci:

Iil.

1. Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub pzedsigbiorc6w,
w kt6rych uczestniczE takie osoby
naleZy poda6 liczbg i emitentb udzial6w:

-

rrl

/.

/ //

tv.
'1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych os6b
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lub pzedsigbiorc6w,
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2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych
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nalezy poda6 liczbe i emitenta aRcji:d!1.8...
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V.

Nabytem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia pzynaleznego do jego majqtku odrqbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitarnego nastepujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
przetargu
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nale2y poda6 opis mienia i datg
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'1. ProwadzQ dzialalno66 gospodarczq (nalezy

wsp6lnie z innymi osobami ..............
Z tego Mulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysokosci:
2. Zatzqdzam dzialalnosciq gospodarczE lub jestem pzedstawicie,lejn,
(nale2y poda6 forme prawnE i pzedmiot dzialalnolci): ..-...........*z/2.{s....
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Z tego Mulu osiEgnEiem(Qlam) w roku ubiegfym doch6d w wysoko6ci:......
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Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
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Powy2sze oswiadczenie sklada
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(miejscowosC, data)
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Kodeksu karneso za podanie nie-
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(podpis)

