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Uwaga:

1,

Osoba skladajEca oSwiadczenie obowi4zana

wypelnienia ka2dej z rubryk.

jest do zgodnego z prawdq, starannego i

zupelnego

Je2eli poszczeg6tne rubryki nie znajdujE w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisae .,nie dotvczv".

2.

Osoba skladajqca oswiadczenie obowiEzana jest okre6lie przynateznose poszczegotnych skladnik6w
majqtkowych, dochodow i zobowi4zai do majqtku odrebnego i majqtku objetego matiefsk4 wsp6lno6ciE
majqtkow4.

3. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maj4tku w kraju iza granicE.
Oswiadczenie o stanie majEtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pienieine.

4.

w czgsci A oSwiadczenia zawarte sE informacje jawne, w czeeci B zas informacje

adresu zamieszkania skladajEcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.
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niejawne dotyczqce

r

podprsany(a\,......4.r'.(/4.4.t.'.).?.....7..!..4.sn."../.(..,...........
{imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z pE episami ustawy z dnia 5 czerwca 1 998 r. o samozqdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 (
Nr 142,p62. 1592orazz2OO2t.Nr23,poz.220, Nr62, p62.558, Nr 113, poz. gB4, Nr 153, poz. 1Z71,NrZOO,
p6z. 1688 i Nr 214, p6z. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wohodzqce w sklad
matzeriskjej wsp6lnoSci majatkowej lub stanowiace m6j majqtek odrqbny:
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Zasoby pieniezne:
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Z tego tytulu osiqgnqtem(gtam)

w rcku ubrjstyri/g)chOo
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2. Posiadam akcje w jnnych sp6lkach handlouTch

nalezy poda6 ticzbq i emitenta ar.qt: ...
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Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam; w rot<u ubie jlyniOo^chod w wysoko
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1. Prowadzq dzialalnosc gosp odarczq (nalezy poda6 formg prawnq i przedmiot dzia+alnosci):
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wspolnie z innymi osobami ....

z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przyCn6d i doch6d w wyso koSci: ..,/:2.t..e..e.Le.1rr.or.r........
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vilt.

sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanrcznych nalezy
poda6 markg, model i rok proauicitl: .......
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Powyzsze oswiadczenie .kf"dT,:ryl1o91yfa), iz na podstawie
ad. 233 g 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia
wolnoSci.
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