
(miejscowość)
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'.osoba 
skłaaa;ącĺ'r:ű/^!":"g :?:ľ,;;;"',!=ł ;'ł .í;J;.r" z prawdą

starannego i zupďnego wypełnĺenía każdej z ruíryk.

Z-JeŻeli poszczególne 
_ 
rubryki _nie znajdują w konkretnym przypadku

zastosowania, naleĘ wpĺsać ..nĺe dotvczv''.

3.osoba składająca ośwíadczenie obowiązana jest określĺć przynateżność
p oszcze góĺnyc h s kład n í ków m ajątk owyc h, đo c tr ođ ow i zo b ow ią)an äó-ńjąiř;odębnego i majątku objętego małżeńsi<ą wspólnoścĺą mająttówą.

4.ośwĺadczenie o stanÍe majątkowym doýczy majątku w kraju i za granĺcą.

S'oświadczenie o stanÍe majątkonrym obejmuje równĺeż wĺerrytelnościpienĺężne

p:!v czelci A ośwíadcz enia zawal.te są ĺnformacje jawne, w częścĺ B zaśinformacje' niejawne doýczące ađresu áíńĺđ=.łáńi"- slĺiaaa;ące-jJośwĺadczenĺe oraz m ĺejsca połozen ĺa n ierucho rności.

czĘśl A
Ja. niżej podpĺsany (a),. ć7z)ł:

po zapoznaniu sĺę ̂
z 
przepisami ustawy zdnia 5 czerwca í998 roku o samorządżepowiatowym (Dz. U. z2oo1 roku Nr 14ż, poz. 1592 orazz2oo2 roku Nr 2s, połzíô,

Nr 62, poz- 558, _Nr í13, poz 984, Nr ĺśg, poz. 127ĺ, Nr 2ol} poz.1688 i Nr 2í4poz-1806), zgodnie z art 25c tej. u.stawy 
'ośwĺadczam, 

że pó.ĺáo"' ňá,äää"ä
w skład małżeńskiej wspólnoścí májątkowej lub stanowíące mój mająt"r oo'ęĹńvl-_

?,



1asoĘy pieniężne : . - i; ,.- . .,- -/./
_ śroaiii iieni{zne zgromá,dźone w walucĺe polskiej:.....ałá,.ąą

/,/

- środkĺ pĺenĘżne zgromadzone w walucie obcej :.....ĺZż 
%

1. Dom o pourĺerzc nni,.....äy'.. ....]i2,owartośđr..ł.(.(.#?'.

bĺtuł prawn v..,.łftłna%.á |. rłłzá.ĺ.z3b
2. Mieszkanĺ" o p*ui" ,="nnir...?.t(Z.........ÍTl2. o wartośc i'.ffi?r/3.."7

týuł pnawn y :... . łťfr?.'6. äsza)i.. za. äĺarfu.
3. Gospodarstvrro roĺne:

rodzaigospodarstwa r..łľ.á.á.arłfu. powĺerzch ni^,.,.Í.-?.,t.fu

o wartoścĺ,... ...ź/..?.4 k?-. ... ...

przychód ĺ dochód

llĺrĄáaruffi:
F



ilt.

í.Posiadam udziały 'w spółkach handlowych z udziałem powĺatowych osób
grayvnych lub przdsĺębĺorcow, w których uczestnĺczą takie oäouy - n áďzv p"Jäě
lĺczbę íemítenta udziałőw: - -:--_ ----'

udzjaĘ te stanowią pakíet wĺększy niŻ 10 %o udaałőw w spółce:

Ztego tytufu 'osiągndem (ęľam) w roku ubíeďym dochód w wysokośđ:

2" Posiadam udzíały 
. _w innych spółkach handlowych - naleŻy' podaćliczbę ĺ emitenta udziałow:... ... . :.

aż.,łtfu/

Ztego tytuĺu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścĺ:

lv.

1. Posĺadam akcje w spółkach' handlowych
pnawnych lub przedsiębíorców' w któryôh

z udzĺałem powĺatowych osób
uczestniczą takie osoby _ należypodai liczbę i emitenta akcjĺ:......



akcje te stanowią pakĺet wíększy niŻ 1oo/o akcjĺ w społce:

Ztego tytułu osiągnąłem (ęĺam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścĺ:

2. Posĺadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać ĺíczbę
i emitenta akcji:

ź?/Ż.,#4%

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

V.

Nabyłem (am) (nabył moi mďżonek, z v,lyłączeniem mienia prz.ynależnego do
jego majątku odębnąo) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytorialnego, ĺch aľĺązków lub od komunatnej osobý
prawnej następujące míenie, które podlegałc zbycĺu w drodze przetaęu -
1aleŻy podać opĺs mĺenia i datę nabycia, od
kogo:...

,Z?/Ż. á/r..F



- wspólnie z ĺnnymi osobamĺ :... ...ĺ4ĺ.ť- 
"ó4r<z,//

Z tego tytufu osiągn{em (ęľam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości:

W spółkach handlowych (nartila. sĺedziba spďki) :

_ jestem członkĺem rady nadzore.zď1 (od kĺedy):..... .ęzŻ. íáź

Z tego ýtułu osiągnąłem (ęľam) w roku ubĺegłyrn dochód w wysokoścĺ:...



vilt.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienía lub innej dzĺałalnoścĺ zarobkowej lub
ajęc, z podanĺem kwot uzyskíwanych zkażdego Ę[ułu:...

SkładnikÍ mienia ruchomego o wartoścĺ powyzej ío ooo złotych (w przypadku
pojazdőw mechanicznych. naleŻy podać markę, model i rok produkcjĺ):.

x.



'äzęśó g

Powyższe' ośwĺadczenie
s Í Kodeksu kamego. za
pozbawĺenĺa wołnoścĺ.

składam śwĺadoĺny (a), iż'na podstawie ]art 2gg
podanÍe niepravvdy tub zatajenĺe pľawdy groá kana

,ááł*, 4.4{.zr:
(miejsmwośą data)




