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Uwaga:

1. Osoba skfadajqca ofwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zrLrpelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jei€li poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisae
,,nie dotyczy,'.

3- osoba skladajqca

o5wiadczenie, obowiezana jest okre5li6 przynaleinose poizcieg6lnych stiaaiifOw
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majaiku odrebnego i majqtku objgtlgo maEerfrit4 wsp.5tnosciq
majqtkowq.
4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. O$wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelno6ci pidniqine,
6. W czgSci A o6wladczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg6ci B ia5 informacle niejawne dotycz4ce adresu
zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r- o samozqdzie powiatowym (Dz. U.

.z p67n. zm.), zgodnie z arl. ?-sc tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodzqce
mal2eiskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiEce m6j majqtek odrgbny:
po4. 1!1?
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Zasoby pienig2ne:
srodki pienis2ne zsromadzone w watucie potskiej:....../ 3-.,

Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie
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w spolkach handlowych z udzialem powiatowych.os6b prawnych lub pzedsigbiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby
nal-ezy poda6 liczbg i emitenti udzial6w:

1. P99i.ada.m udzialy

-

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy ni2 10% udzial6w w sp6lce:.............

Z tego Mulu osiqgnqlem(glam) w roku

tv.
1- Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby

-

nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji:......-..........

akcje te stanowiq pakiet wigkszy niz 10% akcji w sp6lce: .................
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Nabylem(am) (nabyl m6j marzonek, z wylqczeniem mienia przynareznego do jego maiqtku
odrgbnego) od
Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytoriatnego,
.
ich a,viqzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitarnego nastepujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze
pzetargu
nale2y poda6 opis mienia i date nabycia, od kogo:

-

vt.
1.

z-

dzialalnoSci

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):.......-........

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.......... ......il./.,

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od

Z tego

{tulu

kiedy):

/-)

osiqgnElem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko*ci:................._

Powyzsze oswiadczenie skradam.6wiadgl{3ili2
na podstawie art. 2g3
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia
wolnoSci.
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