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Uwaga:

1.

Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego

z

prawdq, starannego

i

zupelnego

wypelnienia kaZdej z rubryk.

Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 .,nie dotvczv".
Osoba skladajEca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynale2no56 poszczeg6lnych skladnik6w
2,
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odlebnego i majqtku objetego malZefskq wsp6lnosciq
maiEtkowq.

3. Ogwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuie r6wnieZ wierzytelnosci pieniezne.

4,

W cz9sci A oswiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czesci B za6 informacje niejawne dotyczqce

adresu zamieszkania skladai4cego oswiadczenie oraz miejsca poloz )nia nieruchomosci.
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po zapoznaniu sig z pzepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samozAdzie powiatowym (Dz.

poz. 1445

z

p62n. zm.), zgodnie

z art. 25c tej ustawy

oSwiadczam,
matzef skiej wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiace m6j majEtek odrqbny:
L

Zasoby

pieniq2ne:

\ t

srodki pieniQzne zgromadzone w walucie polskiej:.......*,...$i.9....-\dt.

U.22015

ze posiadam wchodzace w

r.

skNad

il.
1.

2.

Gospodarstwo

rolne:

rodzaj gospodarstwa: ........................

\ lr
.g.n\.?.....$I.

powiezchnia:.....

o wartosci:

Z iego $tulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysokoSci:

ilt.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub pzedsiebiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby
nale2y poda6 liczbe i emitenta udzial6w:

-

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10% udzial6w w sp6lce:............
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tv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

z

udzialem powiatowych os6b prawnych lub pzedsiebiorc6w,

"il; ;;;";;;,;;";;,;;; ;; ;;" ";;; ;";;;;,
Z tego tytulu osiEgnqlem (9lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:....................

V.

Nabylem(am) (nabyf m6j matzonek, z wyfqczeniem mienia przynaleznego do jego majEtku odrebnego) od
Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od
komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pzetargu
nale2y poda6 opis

-

vt.

wspornre z Innymt osoDaml

Ztego \fiulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: .................
2. Zazqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziaNalnosci

- wsp6lnie z
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-

jestem czlonkiem zatzEdu (od kiedy):..........

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):......

- Jestem

czfonkiem komisji r."-

rt

"",

i"a *"dtr,

...

....................

-. ... ............. ... ..

Z tego gtulu osiEgnElem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:....................

......... .. -..

vlil.

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej

1O OO0

zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nale2y

X.

Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciEgniete kredyty i po2yczki oraz warunki,
na jakich zosta+y udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem,'w jdkiej wySokodci):..
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