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Uwaga:

1. Osobar skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego wyrpelnienia
ka2dej z rubryk.
2. Je2eli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisar: ,,nie lollycz:y".
3. Osobra skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okreSlic pr:zynale2nosi poszczegolnych skladnikow
majqtkowych, dochodow i zobowiqzaf do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego mal2enskq vuspr6lno5ciq
majqtkowq.
4. O6wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. O6wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje ro'wnie2 wierzytelno6ci pienig2ne.

6. W czgSci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne dotyczqr;e
zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz rniejsca polo2enia nieruchomosci.

aLdresu

CZISC,\
Ja. nrzel podprsany(a),
(imiona i nazwrsko oraz nazwisko rodowe)

urodzon'/(a)

(mi ejsce zatrudnienia,

stanowiskc lub fLrnkcja)

pozapoznaniu siQz przepisami ustawy zdnra 5 czerwca 1998 r. o sramorzqdzie powiatowym (Dz. Lz201Eir
poz 995 zpo2n. zm.), zgodniezarL.25c tr:1 Lrstawy oSwiadczam. ze posiadam wchodzac;e w sklad rnalze'rskiel
wspolnosci nra1Etkowej lub stanowiqce rnoj majqtek odrqbny:
L

Zasoby prenrQrzne.
srodki pienrqlzne zgromad;rone w walucie polskiej

srodki pienrq:zne zgromadzone w walucie obcel:

paprerv wanoscrowe

na k'wote

il.

1,Donlopowierzchni.''..'...'.'..'..ml,oWartosci:

... .... : t
2. Mieszkanie o powrerzchni.
tytulprawny: ........ .....i..
tytutprawny.

,......

...

... m2, o wartoScr:

.

.

.

3. Gospodarstwo rolne:
rodz:ajgospodarstwa:........'....:'....'.'.:''
o wartoscr
rodz:.aj zabudowy

tytul prawny: ..
Z tego tyturlu osiqgnqtenr( qlam) w roku ubieglym przychod r dochod w wysokoSci. ...
4. Inne nieruchomoSci
powrerzchnia:.......
.

.

o werrtosci:

tytut prawny:

ilt.
'1. Posiadam udzialy w spolkach hancllolvych ;z udzialem powiatovrrych osob prawnych lub przerlsirTbiorcow
w ktr5rych uczestniczq takie osoby
nalezy podac liczbq i emitenta udzialow:

-

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni2

10o/,o

udzialow w spolce:...

Ztego tytlrlu osiqgnqtenr(qtam) w roflu ubieglym dochod w wysokosci
2. Posiadam udzialy w inn'ych spotkach harndlowych

-

nale2y podaC liczbe i emitenta udziatow

ZIego tytrLtu osiqgnqlenr(qiam) w roltu ubieglym dochod w wysokosci

tv.

1

Posiadam akcje

w spdlkach handlow'ych z udzialem powiatow'ych osob prawnych lub pr;leclsigbiorcow

w kt6rych uczestniczq takie osoby

--nalezy

podac liczbg ierniterrta akcji:.....

akcle te slanowiq pakiet wiqkszy ni2 10'% akcji w spolce:

Zteglo tytulu osiqgnqlem (gtam) w ro[<u ubiegtym dochod w wysokosci

2

Postadam akcje w innyc;h spotkach handlowych

-

nale2y podac I czbq i emitenta akcli

ZIego tytulu osiqgnqlern(glam) w roku ubieglym dochod w w'ysok,osci:

V.

Nabytern(am) (nabyt moj malzonek. z wylqczeniem mienia przynale2nego do lego nralatl,tu <ldrrTbnego) od
Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek si;amorzqdu terytorialnego, icl. z:vuiepzkow,
komunalnel osoby prawnej lub zwiqzku metropolitarnego nastgpujqcr: mienie, ktore podlegalr: zbycru vv clrodze
przetargu
naleZy podac rrpis mienia i datq nabycia, od kogo:

-

vt.

1

Prorvadzq dzialalnosc gospodarczq (naleZy podac formq prawnE i przedmiot dzialalnosci):
osobiscie
wspcllnie

z:

innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlenr(glam) w roku ubieglym przychod i dochorl w wysokosci: .......
2. Zarz:qdzam dzialalnosc;iq gospodarczil lub jestem przedstawicelem, pelnomocnikiern takiej clzialalnosci
(naleZy podac formg priawnE i przedmiot dzialalnosci):
- oscbrScre
- wspolnit-'z innymi osobami

Ztego tytulu osiqgnqlern(qtam)w roku ubiegtym dochod w wysok,csci:......

vil.
W spoll<ach lrandlowych (nazwa, siedzioa spolki):

- Jestenr czlonkiem zarzqdu

(od kiedy)

-1estenr czlonkiem rady nadzorczej (od kredy):

- lestenr czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytutu osiqgnqtem(glam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

vilt,

irne dochod'y ostqgane z tytulu zatrudnienia lub innel dzialalnosci zarobkowej lub

uzyskrwanych z kazdego tytulu:

ztzpA,

z

pocaniem kwot

tx.
Sktadniki mienia ruchomegr: o wartoSci powyze; 10 000 zlotych (w pr:lypadku pojazdow nrechanicznvch
natezv
podac nrarkg, model irok produkcji): .........

X.

Zobowiapania pienigzne o wartosci powy2<>j 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i p>ozyczki
or.az warrunki,
na1akic|rzostalyudzie|one(wobeckogo.wzwiqzkuz1akimzdaizenielm,.iuidr.ie1wydokoSci)'

powy;Zsze o6wiadczenie skladam Swi:rdomy(a\tt,tzt1e podstawie
prawcly lub zatalenie prawdy grozi kara p,ozbalvienia wolnosci.
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