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1. osoba skladajqca o$wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z p'awdq, starannego izr,rpelnregg wypelniernia

ka2detj z rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y 'wpisa6
,, nie dot,/czy,,

3. Os,otra skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okie6li6 przynale2no66
posz,cze;g61n11s5 sktadniliow
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrgbnego 'i majqtku objqtirgo maill6,r,fstqr:W=OAi,"t,&q
rnajqtkowq' .-,^
L-lirri'd {.i cl"i,'r;r,1;
4. oswiadczenie o stanie
,.
majqtkowym
--,-4r,- dotyczy majqtku w kraju i za grarricq.
''"'"" "'" ' lr' '"'
5' oswiadczenie o stanie miqtro*yrn obejmuje r6wnie2 wierzytetnosci pienig2ne.
''
fiil{]'ttq1 1Lt}lt:
6. W czqSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B'za6 informacje niblalime'ci,jtycz4ce ,utrdsu,'.'
zamierszkania sktadajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.
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(mir:jsce zatrudnienia, stanowrsko lub frrnkcia)

po zapaznantu stQ z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca .1998 r. o samorzqdziel powiatowym (Dz. lJ. z::.2tJ1tj r.
poz. 99{5 zpct2n. zm.), zgodnie z art. 25: tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklacl nralzerhsl<iei
wspolno5ci majqtkowej lub stanowiqce nroj majqtek odrgbny:
t.

Zasoby pienigzne:
srodki pieniq2ne zgromadz:one w walucie

polskiej:..

Srodki pieniqzne zgromadz:one w walucie obcej
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2. Mieszkanie
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Z tego tytulu osiqgnqtern(Qlam)w roku ubieglym przych6d idochod wwysokosci:
.......1..(.,,,.'r.. ..{(..:..j.r.:..,.
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Posndanr udzialy w sp6lkach hancllowych z udzialem powiatolvych osob prawnych lub przerclsiqbi:,ror.iw
w ktcrych uczestniczq tilkie osoby
--nalezy podac liczbg i emiterti udzialor,ni.

Z tego tytulu osiqgnqlenr(glam)w rok:u ubieglym doch6d w wysokosci: ........rtr,.r.--c ...<-,1..::,::F.t .i,!,...
2. Posiadam udzialy

*

lnn','ch spolkach handlowych

_ nale21/podac liczbq iemitenta u,Czialirw: ,.(;_".

tv.
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Posiadam akcje

(.".

w spdlkach handlowych z udzialem powiatow'ych osob pralvnyclr.lub przedsigbio.cirw

w ktirrych uczestniczq tiakie osoby

-

nale2y podac liczbg i emitenta akcji:. .........11*=).s:.

akcje te stianowiq pakiet wigkszy ni2.l0% akcjiw

spolce:
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Pos adam akcje w innych spolkach frandlowych

Ztego tytutu osiqgnqlern(gtam) w
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nale2y podac liczbg i emitenta akr:ji: ........;--..:-.....s.,!,:l:r.s,.1

rol<u ubiegtym dochod w wysokosci:
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V.

Nabylenr(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynele2nego do jego rnajqfl<u ocirgbrreoo)
od
Skarbu Pahstwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek r;amorzqdu terytorialnego, ich ziviqzl,low,

komunalnej osoby prawnei lub zwiqzku metropolitarnego nastgpujqce mienie, kt6re pocllegalo z;byciu w rJr.,lze
.......!,4...t=-,.......c!. t.:,L,-.:i....

przetargu-nale2ypodacopismieniaidatqnabycia,odkogo:

vt.

1. Provradzq dzialalnoSc gospodarczq(nale2y

podac formq prawnq i przedmiot dzierlalnr:Sci): ..................

..

osob,i6cie
111.,a{'. )

Ztego tyt'.rtu osiqgnqlenr(qlam)w roku ubieglym przychod idochoclwwysoko:Sci: .....i.).....(.i.1:;',,..1i!,:. ..,,,'. ...
2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przeclstawicielem, peln,cmocnik.iern takiej dziatarinr:Sci
(nalezy podad fornrg prawnE i przedrniot dzialalnosci). ....... ......cr..(.........tr;(;!.,-,.,.
- osobiscie
wspolnie z innymi osobami
Z tego tytutu osiqgnqlenr(gtam) w rofru ubieglym doch6d w wysokr:sci:.....
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W spolk:ach handlowych (rlazwa, siedzikra spotki) :........... ...

-lestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):.
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i1r q

- lestem czlonkiem rady narJzorczej (od

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ocl

kiedy):

,.....,1,2*-.q,-.... ...,_.k",rt,.*"::=:.)

Z tego tytutu csiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:................,!.r.t'......
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X.

Zobowiilzania pieniq2ne o wartoSci.powyzej 1O 000 zlotych, lv tym zaciqgniqte kreclyty pr:zyrs2kr ,craz
i
warurki,
w'zwiqzkuzlakimzdaizeni,lm'il,j"'kg wysokoSci):.........,. .

na jakich zostaly udzielone (wobec kogc,

...1Q.e........C!.o
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czqsc
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Pow'1zsze oSwiadczenier skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie
art 233 S
prawdy lub zatajenie priawdy grozi kara pozbawienia
wornosci.
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