
Uwaga:
1.0soba sk³adaj¹ca oœwiadczenie obowi¹zana jest do zgodnego z prawd¹, starannego i zupe³nego
wype³nienia ka¿dej z rubryk. ~

2 Je¿eli poszczególne rubryki nie znajduj¹ w konkretnym przypadku zastosowania, nale¿y wpisaæ

"nie dotyczy".
3. Osoba sk³adaj¹ca oœwiadczenie obowi¹zana jest okreœliæ przynale¿noœæ poszczególnych
sk³adników maj¹tkowych, dochodów i zobowi¹zañ do maj¹tku odrêbnego i maj¹tku objêtego

ma³¿eñsk¹ wspólnoœci¹ maj¹tkow¹.
4. Oœwiadczenie o stanie maj¹tkowym dotyczy maj¹tku w kraju i za granic¹.

5. Oœwiadczenie o stanie maj¹tkowym obejmuje równie¿ wierzytelnoœci pieniê¿ne.
6. W czêœci A oœwiadczenia zawarte s¹ informacje jawne, w czêœci B zaœ informacje niejawne

dotycz¹ce adresu zamieszkania sk³adaj¹cego oœwiadczenie oraz miejsca po³o¿enia nieruchomoœci.

CZÊŒÆ A
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(stanowisko lub funkcja)"
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Ja. ni¿ej oodoisany(a),

po zapoznaniu siê z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153,

poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h ustawy o samorz¹dzie gminnym
,

oœwiadczam, ¿e posiadam wchodz¹ce w'sk³ad ma/¿eñskiej wspólnoœci maj¹tkowej lub stanowi¹ce mój

maj¹tek odrêbny:

Zasoby pieniê¿ne: ~

œrodki pieniê¿ne zgromadzone w walucie polskiej: 14 J,eJ!oY'1l;1: '1
:"( f)"':l7L (.~

1/l..t e cY.lQ:l..'1.fA..v:œrodki pieniê¿ne zgromadzone w walucie obcej:

e.
.0000

J&Y1lA1tIl- papiery wartoœciowe:

na kwotê:
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II. '-II) (Y)f)
1. Dom o powierzchni: jgV. m2, o wartoœci:J50::.u~u³ prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartoœci: ...

tytu³ prawny: 3. GOS~Odarstwo rolne~ 1, <j . . ~.

rodzaj gospodarstwa. Spowlerzchrua. ..J

o wartoœci: !) II ~.
rodzaj zabudowy: ...r.X.u..":³:'.l iI11..~..t6';:2)'z.J t...(..

tytu³ prawny: tJ {.rJ '$:..h.&.,'-~.(

, (

t4)..f.&.s.n.&.5...l:.
c f) y." ' '

'.'.'.'.'.'.'.'d.L...e tJt.~... ...~..c..{..~.

er. r: ,f) .2 k!!.t4 t9. ::: !..³o..CA1..e.

6(,/.dyk: ~~~f~J r tA-.e.

dochód w wysokoœci:

4. Inne nieruchomoœci:

powierzchnia: t9l.
o wartoœci: "'...'."".' J'. ( '-

tytu³ prawny: ~.(;d.~~.~.~.

&...h.4.

III.

1. Posiadam udzia³y w spó³kach handlowych z udzia³em powiatowych osób prawnych

lub przedsiêbiorców, w których uczestnicz¹ takie osoby - nale¿y podaæ liczbê i emitenta
"

, , (" (:Y.' l..

udzia³y te stanowi¹ pakiet wiêkszy ni¿ 10% udzia³ów w spó³ce: Z tego tytu³u osi¹gn¹³em(ê³am) w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci:

2. Posiadam udzia³y w innych spó³kach handlowycpnaye' y podaæ liczbê i emitenta udzia³ów:
~ e

osób prawnych lub

emitenta akcji:

IV.

1. Posiadam akcje w spó³kach handlowych z udzia³em powiatowych
..

przedsiêbiorców. w których ucze::"i~L ~~~a.~y:¯i~ ~Æli~ bê

akcje te stanowi¹ pakiet wiêkszy ni¿ 10% akcji w spó³ce: Z tego tytu³u osi¹gn¹³em(ê³am) w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci: 2. akcji:

Z tego tytu³u oslaC!r'la³em(ê³am) w roku ubieg³ym dochod w wysokoscl.
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v.
Naby³em(am) (naby³ mój ma³¿onek, z wy³¹czeniem mienia przynale¿nego do jego maj¹tku odrêbnego)

od Skarbu Pañstwa, innej pañstwowej osoby prawnej, jednostek samorz¹du terytorialnego. ich

zwi¹zków lub od komunalnej osoby prawnej nastêpuj¹ce mienie, które podlega³o zbyciu w drodze

przetargu - nale¿y podaæ opis mienia i datê nabycia, od kogo:

VI.

Prowadzê dzia³alnoœæ gospodarcz¹ ~e¿y podaæ formê prawn¹
('

, ,.::..., 064..t e "&:(1"""U1" """"""

- osobiscle - wspólnie z innymi osobami tego tytu³u osi¹gn¹³em(ê³am)

przedmiot dzia³alnoœci):

z roku ubieg³ym przychód dochód wysokoœci:w w

2. Zarz¹dzam dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ lub jestem przedstawicielem, pe³nomocnikiem takiej

dzia³alnoœci (nale¿y podaæ formê prawn¹ i przedmiot dzia³alnoœci): ...'.'..".'.'."."".'

.., O~iŒCiye , ,."..,.""".""",.""""""""".""", , ~.

."';.., l.³1.t..i . ..Q..

wspólnie z innymi osobami { Z tego tytu³u osi¹gn¹³em(ê³am) w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci: W spó³kach handlowych (nazwa, siedziba spó³ki): "..' '.'.'"

- jestem cz³onkiem zarz¹du (od kiedy): '.'.' '...' ' '..' '..' ,.., "., "..." ",..,.,..,.

- jestem cz³onkiem rady nadzorczej (od kiedy): - jestem cz³onkiem f.<omisji rewizyjnej (od kiedy): Z tego tytu³u osi¹gn¹³em(ê³am) w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci: VIII.

Inne dochody osi¹gane z tytu³u zatrudnien,ia )u¹ innFj qzia³alnoœr zarob~ow~ zajêæ, z podanie.m

kwot UZYSki~Ch z ka¿dego, tytu³u .~~

IX.

Sk³adniki mienia ruchomego o wartoœci powy¿ej 10.000 z³otych fj(W, ;przypadku pojazdów

met9han}Cznych nale¿y podaæ markê, ~odel i ~g~êdUkCji): ...1.(j.~0<..9.{;/:td.'J &.s~~"""""'I:"'"
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x.
Zobowi¹zania pieniê¿ne o wartoœci powy¿ej 10.000 z³otych, w tym zaci¹gniête kredyty i po¿yczki oraz

warunki, na jakich zosta³y udzielone (wobec kogo, w zwi¹zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoœci):

-
Powy¿sze oœwiadczenie sk³adam œwiadomy(a), i¿ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara / ~

:.~ ~.&&³t~(~. (miejscowoœæ, data) ..³..&..!.R~M.<R.


