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UWAGA:

1.

Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
izupelnego wypelnienia ka|d{ z rubryk.

2. Je2eli poszczegolne

rubryki nie znajduiq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
wpisa6 ..nie dotvczv".

3. Osoba

skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSli6 przynalezno5d poszczeg6lnych
skladnikow majEtkowych, dochod6w i zobowiqzah do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego
malZefl skq wsp6lno6ciq majqtkowq.

4.

OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. OSwiadczenie
6.

majqtkowe obejmuje r6wniez wierzytelno$ci pieniqZne.

W czgSci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq5ci B zaS informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o$wiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomoSci.

czEsc A
Ja, nizej podpisany(a), ..

......

n/ r'/
...1y..J.y...
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

tJ

po zapoznaniu siq z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczejprzez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998
r. Nr 113, poz.715 i Nr 162,poz.1126,2 1999 r. Nr49, poz.483,z2OOO r. Nr 26, poz.306 arazz
2OO2 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samozqdzie
powiatowym (Dz. U. z2001r. Nr 142, poz. 1592orazz2002' r. Nr23, poz.22O, Nr62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodniez art.25c tej
ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzEce w skNad mal2ehskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub
stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

-

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: ...........tUg...0.1C

papiery warto6ciowe: ..........M9..0
na

kwote:

2.

Mieszkanie o powiezchni:

....rue.O.lp ', o wartosci: ...............

tytul prawny: ..............

3.

Gospodarstwo rolne:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny: ..............

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w ro[<u ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci: ....................

4.

lnne nieruchomoSci:

o wartoSci:

il1.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni|10% udzial6w w sp6lce:

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni?10o/o akcji w sp6lce:

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: .............

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek,

odrqbnego)

od Skarbu

z

wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku

Pahstwa, innej paflstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podad opis mienia i datg nabycia, od kogo:

vt.

1.

Prowadzq dzialalnoS6 gospodarcz42 (nale2y poda6 formq prawnE i pzedmiot dzialalnoSci):
0re

- osobi5cie
- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqiem(qlam) w roku ubieglym przych6d idochod wwysoko$ci: ......................
2.

Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (naleZy poda6 formq prawnE i pzedmiot dzialalnoSci):

- oso
- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegl,ym doch6d w wysokoSci: ..'...'......

vil.
1.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
- jestem czlonkiem

zauqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d wwysokoSci: .............

2.

W sp6ldzielniach:

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ......

-

jestem

czlonkiem

(od

orczej3

kiedy):

3.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: .............

vilt.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoScizarobkowej lub zajq6,

tx.

Skladniki mienia ruchomego

o wartoSci powy2ej 10.000

zlotych

(w

przypadku pojazd6w

Zobowiqzania pieniq2ne o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniqte knedyty i po2yczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej

