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1' osoba skladajqca o6uriadczenie obowiqzana jest do zgodnego::: prawdq, r;tarannego
izupelnego wyrperlnienia
ka2dej z rubryk.
2' Jei:eli poszczeg6lne rurbryki nie znajolujq w konkretnym przypa_dku zastosowania,
nale2y wpisac ,,nie dotygz:y,,.
3' os.oba skladajqca

oswiadczenie obowlqzana jlst' olie6tie przynaleino56 poszczeg6tnych sktadnik6w
majqtkowych, dochorc6w i zobowiiitrzari do majqt-ku odrgbnegor 'i majqtku objqtego
mat2enskq wspolrro6ciq

majqtkowq.

4. oswiadczenie o stanie maiqtkowym clotyczy maiqtku w kraju iza granicq.
5. O5triadczenie o stanie majqtkowym ,oUelmule rownie2 wierzytelndr5ci pieniq2rre.
6' w czq6ci A oSwiadczenia zawarte s;q intorinacje jawne, wtzgsci B'zas inf,ormacje rrieliawne
dotyczqce adresu
zamieszkania skladajqcego o5wiadc;:zenie oraz mielsca polo2enia nieruchomosci.
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po zepoznaniu sig z przepisami ustaltry z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzq,Czie powiatpwym
(D:r. rJ. zt 21(t1B r.
poz' l)95 zpo2n' zm ), zgodniezart.2l5r;te1 ustawy oswiadczam,:i:e posiadam
w,ihodzqce w sklad nralzerirskiej
wspolno6ci majqtkowej lub stanowiEce, nroj majqte( odrgbny:
t.

Zasoby pienigzne:
Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:...

Srodl<i pierrig2ne zgromiedzone w walucie obcei:
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1. Dom o powierzchni:
powierzch
.... lLr,i.y^ .flulj!,Tl!! . ... mz,o
tytulprawny: ..... .
[ :-

'l:vtuirrrawnrr
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Sospodarstwo rolner:
rodzaj gospodarstwa: ....

't WartoSci:

waftosci: l.:

,I t

.

*

,

/J

,., .........,tult

..

.ut{itll.lq...
,

powierzchnia:...

I

,7

rodzai zabudowy
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Lrdzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni210%
udzialow w
Zi

spdlce:

,ub pr::edsi;,bic rcow,

. .....

tego tytulu osiqgnqlem(gram) w rrrku ubiegrym
dochod w wys<lkosci

F'osiadam udzialy w innych spolkac;h handlowych
I/]

-

nalezSr

podac liczbg iemitenta ucJzialow: ..,:

, ..........:Vt:!.<....... s.'(.u;.
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Z llego tytulu osiqgnellem(qfam) w r.oku ubieglym
dochod w wysokoSci: .........:-

tv.

1, F'c,siadam akcje w spolkach handlowych

z udzialem por,viatorurrych osob prerwnych lurb przeldsiqr[riorr;ow,
w ktorych uczestniczq takie osoby,--- narezy podac
riczbg i emrtenta akcii:.

at<c1e

te stanowiq pakiet wigkszy rtii:1t)o/o akcji
w spolce:

Z tego tytutu osiqgnellerm (glam) w

r.ku ubiegtym dochod w wysol<oSci:

2. Posiadam akcje w irrnych spotkach handlowych

-

nale2y poderc liczbg i emitenta ak<1i

Z tego tytulu osiqgniElem(glam) w roku ubieglym dochod w wys;okosci:

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przy'naleznego do jego rna.iqtku
o<lrgbrrego) od
Skarbu Panstwa, innej panstwowel osoby prawnej, jednostek: samoriqdu terytorialnego, ich zrrviiazkow,

komunalnel osoby prawnej lub zwiqzk:u metropolitarnego nastqpujqce mienir-', kt6re podlegalo
zbryciu vr drodze
przetargu -- nale2y podac opis mieniiaL i datg nabycia, od kogcl:....

os;obiScie

ws;polnie z innymi osobami
Zl:"ego tytulu osiqgnqtem(gtam) w roku ubieglym przych6d idochod wwysokosr:i: ....'...............:........"

2'

Ziarzqdzam dzialaln(csciE gospoditrczq lub jestem przectstaur'icielem, prelnomocnikiem takiej
dziialerlnosci
torme prawnE i przedrniot dziatatnosc,),,
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- osobiscie

Z tego tytulu osiqgnalem(gtam) w rol,iu ubieglym dochod w wys,r:kosci

vil.
W spotkach handlowychr (nazwa, sied:liba spolki):.......

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

jestr:m czlonkiem zarziadu (od kiedy,t:..

-

jestr:m czlonkiem rady nadzorczej (orJ kiedy):.
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Z teg,c tytulu osiqgnqlenr(glam) w roku ubieglym dochod w wyrsokorici:...................1

/_...

powvzszeoswiadczenieskladamSrruiadomy(a),i2napodstawieart.233$l
prawdy lub zatajenie prawdy grozi '<ara pozbawienla wolnoscr'
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