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Uwaga:

1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obo'urrialzana jest do zgodnego

z lprawdq, starannego izupelnego wypelnienia
ka2dej z rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisac ,,nie clotyczy '.
3. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no56 poszczeg6lnych sklildrnikow
majqtkowych, dochod6w

i

zobowiqz:af do majqtku odrgbnego

i

majqtku objqtego mali:eiskq rarsp<ilnoSciq

majqtkowq.
4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym drrtyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. O5wiiadczenie o stanie majqtkowym ohejmuje rownie2 wierzytelno5ci pienig2ne.

6. W c;zg6ci A o6wiadczenia zawarte sqr informacje jawne, w czq6ci B za5 informacje niejawne dotl,rcz:qce, adresu
zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.

czEsc A
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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(rriejsce zatrudnienia. stanowisko

lubr

funkcja)

po zapoznaniu siQ z przepisami ustaw,y;z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzEdzie powiiltowym 1:D;:1 | z2'J1B r.
poz. 995 zpo2n. zm.), zgodniezarL.2l,5c;te1 ustawy oSwiadczam,2e posiadam wchod:lqce'w sklerl mal;zenskiel
wspolnosci majqtkowej lub stanowiqc€) moj majqtek odrQbny.
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Zasobv pieniQzne:
Srodki pierrigzne zgromadzone w walucie polskiej:......... ...
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Srodlri pierliezne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wartosciowe

na kv/ote
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,1'Domopowierzchni:........'':.',..',..,'.i''''....''m2,owarto5ci.

2.

Mieszkanie o

powierzchni:

m2, o wartosci: ......
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tytrrl prawny

3. Gospodarstwo rolne.

Ztegotytuluosiqgnqlc.m(9|am)wrokuubieglymprzychodidocl.rodwwysokosci:'..''.:.:'''''.

4. Inne nieruchomosci:
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1. Posiadam udzialy w spolkach harrdlowych z udzialem powiatowych osob prawn'1ch lr;b prz:edsiglciorcow,
w ktorych uczestniczq takie osoby -- nale2y podai liczbg i emitenta udziatow:
// /

,'

.'t.

'

/

-'

udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy
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100/o

udzialow w spolce

Z lego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci

2. Pc,siadam udzialy w innych sp6lkach handlowych
l.

-

nalezy podac liczbg i emitenta udziatow:

Z lego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:

lv.

'1

Pcrsiadetm akcje

w spolkach hancllcwych z udzialem powiatowych osob prawnych lub

w ktorych uczestniczq takie osoby
i...'...,........, . )r... 1..

1..

-- nalezy podac liczbg iemitenta akcji: ...

::..:....)r..

akcje te stanowiq pakiet wigkszy nizz'l)ot'o akcji w spolce:

Zlego tytuiu osiqgnqlem (gtam) w rokru ubieglym dochod w wysrtkoSci

prz:eclsiqbriorcow,

2. Posiadam akcje w innych spolkach lrandlowych

-

nale2y podae liczbg i emitenta akcji:

Z |ego tytutu osiqgnqlem(gtam) w r,:rku ubieglym dochod w wysokosci

V.

Nabylerm(am) (nabyl moj malzonek, :z lvylqczeniem mienia przynalelnego do jego majeltku orlrebnr:go) cd
Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnergo, ir:il'r zu,iqzkow,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzkru metropolitarnego nastepujqLce mienie, ktore podlegitlo zb'lciu w drodze
przetargu

--

nale2y podaC opis mienia i datq nabycia, od kogo:

vl.

1

Prowadzq dzialalnoSc gospodarczal (tale2y podac formg prawnE i przedmiot dzialalnosci):
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osobiScie

wspolnie z innymi osobami
Zk>go tytulu osiqgnqlem(gtam)w rol<u ubiegtym przychod idochod wwysokosci: .

2

..

Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstaw cielem, pelnomocnikiem takiery rl;tierlalnosci
(nalezy podac formg prawnE i przecimiot dzialalnoSci): ......
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- osobiScie
- urspolnie z innymi osobami

Zl;ego tytutu osiqgnqtr:m(qtam)w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

vil.

- jesterm czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- lestelm czlonkiem rady nadzorczej (od liiedy)

-

..

lestem czlonkiem komisji rewizyjnej rlrrd kiedy):

vilt.
Inne cochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub
uzyski'wanych z kazdego lytulu:, _.
,-.:,: r;
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tx.
Sktadniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 10 000 zlotych (w prrzypadku pojazdow melchanic::rr),ch nalez'/
| :-'
podac markg, model i rok produkcji):

X.

Zobovriqzania pieniqzne o wartosci polvy'zej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po:Zyczki oraz warunl,ii
na jakich zostaly udzielone (wobec ko5;o, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosc;i):
t:

powyzsze oswiadczenie skiadam swiaclorny(a), iz na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kelrnego za podantt: nt:prawdy lub zatajenie prawrJy grozi kara pozbawienia wolno6ci
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