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Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawde, starannego i zrupelnego wypelnienia
kaidej z rubryk.
2. J^:'eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisa6 ,,nie dotyczy".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiqzana jest okresli6 przynaleznose poszczeg6lnych skiadnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zati do maj4tku odrebnego i majqtku objetego marl2efsk4 wsp6tnosci4
majqtkowa.
4. O6wiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majqtku w kraiu iza granicq.
5. OSwiadczenie o stanie majEtkowym obejmuje r6wniei wierzytelno6ci pienigine,
6. W czeSci A o5wiadczenia zawarte se informacje jawne, w czg5ci B za5 informacje nieja!\/ne dotyczace adresu
zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca poloZenia nieruchomoSci.
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samozEdzie powiato$rym (Dz.

poz. 1445

z

p62n. zm.), zgodnie

z art. 25c tej

malzenskiej wsp6lno5ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:
t.

Zasoby pienigzne:
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Srodki pienie2ne zgromadzone w walucie polskiej:........F. Y:................

;;;;;,;;';;;";;;;;;;;;;;;;;'...

......'........
....... na KwoTe:

U.22015
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3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj

gospodarslwa:.....1y.(8.......'...D2.7:t..tr1.V.,....

............, powrerzchnia:...,................,.......

o warto6ci:
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Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci:

4. Inne nieruchomo6ci:
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Posiadam udzialy w sp6lkach
.handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsiqbiorcow,
w Ktorych uczestniczE takie osoby
nalezy poda6 liczbQ i emitenta udzial6w:
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udzialy te stanowiq pakiet wiQkszy ni210o/o udzial6w w sp6lce:.......,,,..
............. p_h':...... ...
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Z tego tytutu osiilgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..................
r\ -. t.,l

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych
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nalezy poda6 liczbq i emitenta udz:ialow:
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'1. Posiadam akcje

w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub

w kt6rych uczestniczq takie osoby
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nale2y podai Iiczbq j emitenta akcji:...................
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Z tego tytulu osiqgnqlem (qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:..........,,.......
.. ........

......lt.(.A:............P).!.!.9!.?(...............

.

przedsiQbiorc6w,

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j maZonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majEtku odrQbnego) od
Skarbu Panstwa, innej parlstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu teyorialnego, ich zwiqzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitarnego nastepujEce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
przetargu
nalezy poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogc. .................

-

vt.
1. Prowadze dzialalnos6 gospodarczE (nalezy poda6 forme prawnq iprzedmiot dzialalnosoi)j ............................
osobiscie .......... N.!F. .......
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Z tego tytulu osiEgnElem(elam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysoko6ci:

2. ZarzEdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, pe{nomocnikiern takiej

dzialalno6ci

(naleZy podad forme prawne i pzedmiot dzialalno6ci): ..............

- wsp6lnie z innymi osobami .........................
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z reso Muru osiqsnatem(etam)
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W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):...............
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jestem cztonkiemzazEdu(od kiedy):.f.c,i5V4i
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-jeStemcz|onkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):Nlt
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Inne.dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajq6, z podaniem kwot
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Sktadniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej '10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
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Powyzsze oswiadczenie
@),.i2 napodstawie art. 233 g 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
"kt'dT,:yr1dgly
grozi kara pozbawienia
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