
í.osoba skł9daĘ ?ír?,!;/:!?{:(.iązanajest do zgodneg o z prawdą
starannego ĺ zupełnego rn4ypďnĺenía każdej z rubryk.

Z-Jeżeli poszczególne 
. 
rubryki .nĺ" znajdują w konkretnym przypadku

zastosowanÍa, należy wpisaé ..nĺe dotvczv''.

3.osoba składająca ośwíadczenie obowíązana jest określĺć przynależnośé
poszczegóInych składníków majątkowych, đoctrođów ĺ zobowĺąźan äó *łąiřuodębnego i majątku objętego małżeńsi<ą wspólnością majątkową.

4.ośwĺadczenĺe o stanĺe rnajątkorryym doýczy majątku w kraju i za granĺcą.

S-ośwíadczenie o stanie majątkornłym obejmuje również wĺerrytelnościpĺeniężne

6;W części A ośwÍadczenia zawarte są ínformacje jawne, w części B zaśinformacje nĺe1'awne doýczące ad;resu zamĺószrania sriaaa;ące-go
ośwĺadczenĺe oraz m ĺejsca pôłozenĺa n íerucho mości.

częŚl e

po zapoznaniu sĺę .z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządŻe
powiatowym (Dz: U'. z 2oo1 roku N.r 1-42, poz. 1592 oraz z 2oo2 roku Nr zs, połzło,
Nr 62, poz. 558, _Nr ĺ 13, poz 984, Nr ĺš3, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214,
Wz:1806), zgodnĺe z art 25c tej. u.stawy 

'ośwĺadczam, 
Że pósĺadam woľ'ooä""

w skład maľżeńskĺej wspólności majątkowej lub stanowiące mój mająter ooięońf-'



t.

_ środki pĺeniężne zgromadzone w walucĺe obcej :

,í?.ł."n.,rHg

na t<wotę: .....,i'.ł.... ft1
)



o wartoścĺ.'.,.... {- ł, . zi.Oń 4

tv.

ilt.

1'Posiadam udziały ^w społkach handlowych z udziałem powíatowych osób
grayvnych lub przedsĺębĺorcow, w których uizestniczą takie ošooý - n.í"ł pJääěĺĺczbę ĺ emítenta udzĺałów:

,- //'
......:....ł.ł.

,:/ :'J

udzíaĘ te stanowią pakiet wĺększy niż 10 %o udziałőw w spółce:

- należy podać

Ztego Mułu osiągnąłem (ęľam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścĺ:...............



akcje te stanowią pakĺet większy niż 10% akcji w spółce:...
'J/

.......4.p,,ĺťpłl /.:J.r (J--1 ."

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubĺegĺym dochód w wysokości:..

2. Posiadam akcje w
iemítenta akcjÍ:...

naleŻy podac lĺczbę

flt' ,/,Ú,

Ztego tytufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubĺegłym dochód w wysokości:

Nabyłem (am) (nabył moj mďżonek, z v,lyłąeeniem mienia przynależnego do
jego majątku odrębnąo) od Skarbu Państwa, lnnej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytorialnego, ich ał,liązków lub od komunalnej osoby
pnawnej następujące mienie, które podlegałrc zbyou w drodze przetargu _
naleŻy podaó opis míenia i datę nabycia, od
kogo:...

ď,ý';

vt.

ĺ. Prowadzę działalnośé gospodarczą (należy podaé formę präwną i przedmiot
działalności):.. .

0łí':/'#/9'



W spółkach handlowych (nazłla, sĺed jba spółkĺ):



vilt.

zarobkowej lub

ląľľł.

pzypadku
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(miejscowośą data)

őan...""...aęíą-)

|owyższe. oświadczenie składam śwÍadomy (a), iż'na podstawie art 233$ í' Koďeksu kamęgo,za podanie nieplawdy'bd 'zata;enĺe 
p'away,:g{oJ k"äpqzbawĺenia wolności. ]

(Podpis):




