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lJwaga:
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osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnie-
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Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "ote_do'ty:

3.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośĆposzczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnoŚcią majątkową.
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6.

oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

nia każdej z rubryk.

czv'u.

oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelnoŚci pieniężne.
W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania s kładającego oświadczen ie oraz miejsca położenia nieruchomości"
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z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106' poz.679' z 1998 r" Nr 113, poz.7'l5 i Nr 162'
poz.1126, z 1999 r. Nr49, po2.483, 22000 r. Nr26, poz.306 orazz2002r. Nr 113, poz.984 iNr2'14, po2.1806)oraz
ustawy z dnia 5 czenłca 1998 r' o samorządzie powiatowym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz" 1592 orazz2002 r" Nr 23'
poz.22O, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. '1688 i Nr 2'14, poz. 1806), zgodnie
z art. 25c tej ustawy oŚwiadczam' że posiadam wchodzące w skład małŻeńskiej wspÓlnoŚci majątkowej lub stapa zapoznaniu się

nowiące mÓj majątek odrębny:
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Zasoby pienięzne:
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środkipienięŻne gromadzone w walucie polskiej:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychÓd

i

dochód w wysokości: ..łt.ię'.,jd{( *
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udziałyte stanowią pakiet większy niŻ
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udziałÓw w spÓłce: ..'....'..''......h

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: .....
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Posiadam akcje w społkach handlowych

_

należy podaĆ liczbę i emitenta

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w_spÓłce:
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Nabyłem(am) (nabył mÓj małżonek'z wyłączeniem mienia pzynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Pańśtwa,'innej'państwowej osoby prawńej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkÓw, komunalnej osoby
_ naleŻy podaĆ
prawnej lub związku metrofolitalnógo następujące mienie, ktÓre podlegało zbyciu w drodze pzetargu
opis mi'enia idaię nabycia, od xogo: ...' .... ' ..... .-...n.i.e-.....d-6ł-}ą..c-z-g
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Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą2 (nalezy
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pzedmiot działalnościl:..t].i€,..dpJ

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym pzychÓd idochÓd w wysokoŚci: ................
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Zarządzam dzńłalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem,' pełnomocnikiem takiej działalnoŚci
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w
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W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba gg!łki):
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jestem członkiem zarządu (od kiedy):
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jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy): ........'t/Li..e*
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:
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jestem ozłonkiem zarządu (od kiedy):
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jestem członkiem rady nadzorczej (od
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jestem członkiem komisjirewizyjnej(oo rieó):
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)wroku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: ..-..'-.{..b.*.-.
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lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęĆ, z ^pojlanieg kwot
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Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyżej 10 000 złotych (w przypadku
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