
OSWTADCZENTE MAJATKOWE
czlonka zarz1du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzaj1cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego powiatowq
osob4 prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje arlministracyjne w imieniu starostyr

, dnia O,Ok. 80/Lq

Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2, Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku zastosowania, naleiry
wpisad rrnie dotyczyr'.
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynaleLnoSd poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrpbnego i maj4tku
obj ptego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czpSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czpSci B zaS informacjc
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,

poz. 1584) oraz ustawy zdma 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. 22001 r.
Nr 142, poz. 1592 z po2n. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam

wchodz4ce w sklad malzefrskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j majqtek odrqbny:
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rodzajgospodarstwa: .. ..(^fOLI0g. powierzchn;u,.6-,.!9hg,
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III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podac liczbg i emitenta udzial6w:

.tu/g dpl\?.p[,
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udzialy te stanowi4 pakiet wiEkszy niz lTYo udzial6w w sp6lce: \A&g $OX.(/J{
v,A.g/
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Posiadam akcje w spoikach handlowych - nale2y podai liczbg i emitenta akcji: .VvO dp.I{.q//-u 
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akcje te stanowiq pakiet wiqkszy niz 10o/o akcji w sp6lce: . . U,tC-.

Z tego tytulu osiqgn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: . .\A/"1



V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do .jego ma14tku
odrEbnego) od Skarbu Paristwa. innej paristwowej osoby 

-prawnej, 
jeinostek samorz4clu

terytorialnego, ich zwi4zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpLri4ce rnienie. kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - narezy podai opis mienia i daie nuuvtlu. od koso:
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VI.
1. ProwadzE dzialalnoSc gospodarcz{ (nale|y pod,ac formq prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

- wsp6lnie z innymi osobami ....tt*Q".:

z tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubiegrym przych6d i dochod w wysokosci:

2. Zarzqdzam dzralalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem. pelnomocnikiem takiei
dzialalnosci (nalezy podai formq prawnq i przedmiot dzialalnosci): .. .. . .....

z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) u' roku ubieglym doch6d w wysokosci:

z tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach: .............n..\.........
- jestem czlonkiem zavqdu (od kiedy): .\ALg..dphtqaA/OJ



Ztegotytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: .h4.9. Wru

- j'.;,.; .ri"'ti.- ,un'lau @J ti.ayj, .Wg dDh{
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- jestem czlonkiem rady naclzorczej (od kiedy): ... . ..Wlg f,.flfl4
(J

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..W.4.

Z tegotytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: ..tM.g.
v\^p..

VIII.
Inne dochody osi4gane z t1'tulu zatrudnienia lub .innej-dzialal zarobkoqej lub

dll/,gl.ll,€-...

IX.

Zobowrqzania pieniqzne o wartoSci powyZej 10.000

i poLyczkr oraz warunki, na jakich .zostqtY,udzielone
zdarzeniem. w jakiej wysokoSci it . .uL.?db\eq
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w tym zaci4gniqte kredl'ty
kogo,wzwi4zkuzjakLm

zlotych,
(wobec



PowyZsze o5wiadczenie skladam Swiadomy(a),rZna podstawie afi.233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lr-rb zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Ur,[*, llozOu',ted,1, 7l,aV, &.)lLl fu&)^e?*
(podpis t I A(miejscowoSi i data)

' NiewiaSciwe skreSlii.

'Ni. doty.zy dzialalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej r zwterzqcej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzimego.

' Ni. doty. zy rad nadzorczycLr spoldzielni mieszkaniowych.


