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Uwaga:
1. Osoba składająca a jest do zgodnego z prawdą,

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,

..nie dotvczv",
3" Osoba składająca oŚwiadczenIe obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku oiu;ętógo

Ąu i za granicą.
rzytelności pien ięŻne.

acje jawne, w części B zaś informacje niejawnecego oświadczenie oraz miejsca położenia

(n-riejsce zatrudnienia. stanowisko l ub funl<cja)

Po isanri ustawY z dnia -5 czerwca 1998 r. a sailarząd,zle powiatow)łn(Dz, .1592orazz2002r.Nr23,poz.220,Nr62,poz.558,Nitt:,poz.984,Nr
153, 1688 i Nr 214, poz,7806), zgodnie z art,25c tej uŚru*y oświadczam, zePosi nałzeńskiej wspóIności majątkŃej lub stanowią"" ńo1 majątek odrębrry:
I.

Zasoby pieniężre:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

należy wpisać

)--
m", o waftoscl:

trĄuł prawny: .,.,.,.,......



3, Gospodarstworolrre:

4

rodzaj gospodarstwa: """"""{",.,. , powiezclrnia:
o waltości: ./fuliŁ., ...

o wartości:

\JU
m.
l' Posiadarn udziaĘ w sPÓłkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnyclr lub
Przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - naleĘpodać liczbęi emitenta udziałow:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółc

"""""au*,.....,........ (..l1!^e-,.....
Ztego §łułu osiągnąłem(ęłarrr) w rokrr ubiegłym dochó

2. Posiadam

IV,

];j]llii] 1u-..]" 

*':ułkach lrandlowyclr zudziałempowiatowych osób prawrrych lub przedsiębiorców, wktórycb u czestniczą takie osoby- rtależy podaó liczbę iemitenta akcj i :

Ztego ĄĄułu osiągnąłem(ęłaln) w roku



W.
l. Prowadzę działalnośó gospodarczą (naleĘ podaó fornrę prawną i przedmiot działalności): ..,..,..............

- vy§purrrrę z rrrnyml osoDalnt

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przyclród i doclród w wysokości:

ż Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą ltrb jestem przedstawicielem, pełnomocnikieni takiej działalności
(należy podać fornrę prawną i pzedmiot działalności):

ztego tytułu osiągrrąłerrr(ęłam) w roku ubiegłyl dochód w wysokości:

\TI.
W spółkacli lrandlowych (ttazwa, siedziba spółki):

-jestenr członkiem zarządu (od kiedy):

-jesterrr członkienr rady nadzorczej (od kiedy):

- jestern członkiem kornisj i rewizyjnej (od kiedy) :

Ztego §Ąułu osiąglrąłenr(ęłam) w roku rrbiegĘrn dochód w wysokości:

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzia]alriości zalobkowej lub zajęć,



\
\

F

Składrriki mienia ruchomego o warlości powyżej 10.000 złoĘclr (w przypadku pojazdów mechaniczrych
Ix.

CZĘSC B

Powyzsze oświadczenie składam świadorrry(a), iż na podstawie all.. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
niepraw lub zatajenie piawdy gozi kara pozbawienia wo|ności.

(niejscowość, data)


