
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnieni a każdej z rubryk.

2. JeżeIi poszczegótne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, naIeży wpisać
..nie dotvczv".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
Oświadczen ie majątkowe obejm uje równ ież wierzytel nośc i pien iężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składająceglb oświadgzenie olaz miejsca położenia
nieruchomości.
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stanowisko lub funkcja)

po zapoznaliu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z2001r. Nr l42, poz,1592 orazz2O0żt. Nr 23, poz.2ż0, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
I53, poz. 1271, Nr 200, poz, 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
L
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .....,...,....lrń.
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papiery wartościowe:

2, o wartości, ..,..,,,lr.'i.0 ft*ĘCą
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rcdz,aizabudowy: kk. '.fr/*.
Ęźuł prawny, .................//tr{,......W-V.fłk

ztego$ufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘin przychód i dochód w wysokości:
4.

o wartości:

1 , Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

PrzedsiębiorcÓW, w których uczestniczątakie osoby - naleĘ podaó ticzbę i emitenta udziałów;
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z tego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

r,. eL Ąrnl

- naleĄ podaó liczbę i emitenta udziałów:

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lub przedsię

których uczestniczątakie osoby- naleĘpodaó liczbę i emitenta akcji: .....ńa dfrUlą.
biorców, w
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opis mienia i datę nabycia, od kogo:

NabYłem(am) (nabYł mój mńżonek, z wyłączęniem mienia frrynateżmego do jego majątku odrębnego) od
' Skarbu Pństwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek iamorądu tirytoriańego, i"h związt<ow Tuu oa
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w dr'odze prrĆturg, _ naleĘ podać

vt.
l. Prowadzę dzińa|ność gospodarczą (

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami ńłi, ńĄ',ą
Ztego fftułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokości: ....,.....,.....

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarcą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
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*"- ną i przedmiot działalności ) : ...... . . .... ..,.
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Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roky ubiegĘm dgchód w wysokości:

W społkach handlowych (nazllta,siedziba spółki): P(

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
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vIII.
lnne dochody osiągane z 6rtułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,



Ix.
0 złoń (w przypadku pojazdów mechanicznych

: Ia o_ż,i.',,. .."'.' " . ,,

x.
Zobowiązania pieniężne o wartoŚci powyżej 10 000 złoĘch, w łm zaciągnięte kredyfy i poĘczki oraz

warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w złłiązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ,....,

CZĘŚC B
i

Adres zamieszkania os9by składającej oświadczenie: ,

Miejsce położenia nieruńomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

§ l Kodeksu karnego za podanie


