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CZYo|ikEZżrządu pofi/iatuy seLśetarza po\ńriźIi:; sl.erbnilłr porr,iatu, lieroxrnlĘa jeCnostki organizacyjrrej pon.iatu,

os+by zzl:ządzającej i członka crganu zzrządzającego polrriato\rra osGbą pra-ł'rrą
oraz osoby vydającej ciecyzje adtninistracyjne vl in-rleniu siarosĘi
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UvlaEa:
1. Osoba składająca ośv,iadczenie obovłiązzna jest do zgodnego z prawda, starannego i zupełnego wlpełnienia

każdej z riibryŁ
Ż. Jezeji poszczególne rubryki nie znajdują yt, k-onkrefuym prrypadku zastosowania, aaleĘ v,pisać

"rlie dotvcn,".
3. Osoba s}<ladająca oświadczenie obowiązana jest określić prą,należmość paszczegóin3,65 składników

majątkov.Ych, dochodów i zobovt,iązań do majątku odrębnego i ntajątku objętego mzłżeńsĘ rł,scólnością
nrająilłową.
4. Ośq.iadezenie o stanie mająikomyrn doĘczy majątku w kraju i za granicą"
5. Ośe,iadczenie o stanie majątkov,lm obejmuje również *,ierą.telności pienięźne.
6"W częŚci,Ą oŚwiadczewia zawzrte są informacje jawne, n, części B zaś informacje niejavtre doĘ,czące adresu

- -----zarc,ieszleniasltadającego-aświadce-enie-or-aż-miejścrtsóToźeEirĘierućEómóśći.
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J a, ażęj podpis arry(a),
(imiona i nań,isko oraznamyisko rodowe)
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(miej sce zatrudnienia, stanov,isko lub funkcj a)

po zapoznańu się z przepisami ustawy z drua 21 sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczĄ przez
osobypeŁriącei-rŃcjepubliczne @z.U,Nr 106, poz,679,z1998 r,Nr 113, poz.775 iNr 162, poz.1126,z1999 r.Nr49,
poz. L83. z 2000 r, Nr 26, poz. 3a6 aTaz z żODż r, }.Tr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oIaz usia§y z drl,a
5 czerwca 1998 r. o samcrządże powiatowym (Dz. U. z ż007 r, Nr 142, poz. 1592 oraz z żOOż r, Nr 23, poz. 2ż0. Nr 62,
poz, 558, Nr 1i3, poz,984, Nr tr53, poz. Lż77, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.ż5c tej ustarły
oświadczam. ze posiadam rvchodzące w skład małZeńskiej wspólaości majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Mi;szkanie o porł,ierzchni :

Gc;podarstwo rolne:

rodpj gospodarsilva: .,..,,......,,.,

io€iaj zabudo.,łry: ,,Ę,tuł orawny:
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Posiaaam udziały w spółkaclr handlow;,ch - na\eży podac liczbę i emiteŃa udziałorł,: ......:.:.i.:.i

udziaŁy ie stanou,iąpakiei większy niz l|%"udziałów tł, spółc::..,....,:i.(.[. .......?:.Y;..':?i L.:.,":
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Posiadam akcje w spółkach handloiłrych
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nalezy- podac

Pouazsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstarvie ań.233 § 1

7v|z3ęTne prarvdy grozi kara pozbarvienia wolności
Kodeksu kamego za poóańe nieprarł,ciy iub
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(r.:iejscowość, data)

l-T- --;---;---i ,' J\ I ę,,1'l35"111,e ShreSl] C.

' J.Tię,cotycz;, działalncści wlr;$,5r.rej w rolnrciu,ie vl, zalcesie
go§!odarstlva rodzinnego,

' l.iiędoryczy rad nadzor c4,ch społdzielni mieszkaniorł-),ch.
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produlicji rośiinnej i n^l,erzęcej,,,r,i foipilig t zzltęsie


