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1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowlqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego iizupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisae
,,nie dotyczy,'.

3.

Osoba skladajqca oswiadczenie obowiEzana jest okresli6 przynaleznos6 podzc:ieg6lnych sfiaOnik6w
i zobowiqzan do majqtku odrebnego i majqtku objqtbgo nrraEerijt<q wsp6tnosciq

majEtkowych, dochod6w
majqtkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju

iza granicq.

5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pieniq2ne.

6. W czgSci A o6wiadczenia zawarte.sq informacje jawne, w czgsci B za5 informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomosci.
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(imiona i nazwjsko oraz nazwisko rodowe)
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisam i ustawy z dnia 5 czerwca 1 998 r. o samozqdzie powiatowym (Dz. U.

p62n. zm.), zgodnie z atl. 25c tej ustawy oswiadczam, Ze posiadam wchodzqce
mal2e6skiej wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiEce m6j majqtek odrgbny:
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Srodki pieniqZne zgromadzone w walucie

polskiej:...1 ..O.QO.. ..........
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Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:
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3. Gospodarstwo rolne:

.U-f&R.k.?...8.2il.c.€...2...h.a......4.41...4.hr. oowiezcnnia:..3-.4*........
..2.A...e.e-A

rodzaj gospodarsrua:
o wartosci:

.

rytur prawny:

....1-.{.{..P2.(..cts.C.........1/n.7.A'.f.€.i(. ..ee.{p..€..Q.e.y.

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci:

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia:....8.u-.Q.7-.//...8./|.....G.e!5.Pe/}.p-/.1.C..2_V....

tytur

prawny: .4,5
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1. Posladam udziaiy w sp6lkach handlowych z udzialem powiaiowych os6b prawnych lub pzedsigbiorc6w,
w kt6rych uczestniczE takie osoby
nalezy podad liczbq i emitentb udzial6w:
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Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............,....
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....t.(..8......P-2Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .......,..........
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1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby
nalezy podai liczbg i emitenta akcji:............,......
...
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Z tego tytutu osiqgnqlem (qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:...................

2

Posiadam akcjew innych sp6lkach handlowych

-

nalezy poda6 jiczbg iemitenta akcji:..................

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..................

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majEtku odrqbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzEdu terytorialnego, icn zwiqziOw,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitarnego nastQpujQce mienie, kt6re podlegaio zbyciu w drodze
pzetargu
- nalezy poda6 opis mienia idatg nabycia, od kogo.

vt.
1. Prowadzg dzialalno-56 gospodarczq (nalezy poda6 forme prawnE i przedmiot dzialalnosci):

....tt.t.E......D.

Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci:

2. ZarzEdzam dzialalnosciq gospodarczE Iub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzlalalnosci

(naleZy poda6 formg prawnE i pzedmiot dzialalnoSci): ...............
.

.,l/.i..E.....

8q..r../ ( .?. U.

- wsp6lnie z

;;";;

;il ;;;;;;;;;;;; ; ;;;, ;;;

;;;;;; ; ;;;;;;;,

vil.
a, siedziba sptttxi):.......t.(

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):..,.......

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):......
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Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:...................
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Inne dochody osiEgane z tytulu zatrudn_ienia lub innej {zialalnoSci zarobkowei lub zaiec.

uzyskiwanych z kazdego tytulu:
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Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podad markQ, modet i rok produkqi):...../{(.h p..e.(..71.?-.7..................

X.

Zobow.iqzania pieniQzne o wartosci. powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniQte kredyty i poZyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdaizeniem,'w
ldt<iej wydokodci): .,,,,...
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