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OSWIADCZENIB MAJATKOWE

cz'lonlra zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarz1dzajqcej i czlonka organu zarzqdzaiqcego powiatolvq

osobq prawn4 oraz osoby wydai4cej decyzje administracyjne w imieniu"starostyl

Urvaga:
1. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego
izupelnego wypelnienia ka2dej z rubryh.
''2. Jt:iLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
'wpisiai "nie dotyczy"
.l' Osoba skl:rdaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynale2ngsd poszczeg6lnycl
rsfdardnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrgbnego i majqtku
ribj gtego m a lZerisk4 wsp6ln oSci q maj 4tkorvq.
'l' orswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w riraju i za granic4.
15. ofwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pienig2ne.
li" V/ czgSci ,A oSwiadczenia zawarte sq inlbrmacje jawne, w czgsci B za(; inforrnacje
rtiejawne dotycz4ce adresu zamieszkania sklaclajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

t:zt|sc A ,/'r
l' a, nizej pod p i san y(a), . . . . .,,-.!,,+/;t*>kv.

(irniona i

i/,t y'r."*li*,.../.f ,l3rn w

42t,f.,,o"*,. .kh*r, :.'. . :. f t;

l:to ztrpoztlaniu siq z przepisarni ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowaclze'ia
dzialirlnoSci gospodarczej przez osoby petni4ce funl<cje publiczne ( Dz, lJ. z 2006 r. Nr 2t() 

^

poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz_, U.22001 r.
l''lL 142, ptt'2. 1592 z poLn. zm.) zgodnie z arl.25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiaclarr
wchodzqce w sl<lad rnatzefrsl<iej wspolnoSci majqtl<owej lub starrowi4ce rn6.j rnajqtel< odr:gbny:
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Zasoby pienigzne:

- Srodki pieniq:zne zgronradzone w walucie polsl<iej ,.. ari{,.

urod:zony(a)

*Aw'r(i*...d'-.



irrodl<i pienigzne zgromadzone w walucie

- papiery wartoSciowe:

II.

powierzchn ia:

w wysol<t-rSci: ...... ..

d)-rr"*,Fg'u,'

t,r4 :r|/..Q:'rj

podac liczbg i emitenta al<cji:

LDr:m o powierzcttnitZ,,?.Q... rr2, o

z. Vlieszkanie o powierzchni:

3. Cospodarstwo rolne:

rodzaj gospodalstwa.

o warto6ci:..."...

rodzajzabudowy: ........../.

tr,lrl n'qrrinrr. 
\ ") ./ r

'/'"'t"*

Z,Iego tytulu osi4gn4lem(gtam) w rolcu ubiegtyrn

,1 Inne nierLrchorloSci:

tdzittly te stanowi4 pal<iet wigkszy,niZ l}j/o,udtialora, w sp6ice:
L

ivartoSci: I f,I
m2, o wartoSci: .
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i'. te6lr: tytulu

., t/.Lx . /6//;'f'.47,,..,

osi4gn4tem(qiam) w,rol<u ubidelym doch6d w wvsol<o(ci:wrrol<u ubi6glym doch6d w wysol<oSci:

f-ty' txz.(

IV.
I)osiadam akcje w sp6ll<ach

akcje te stanowiq pal<iet wiqkszy

7. tego tytu{Lr osiqgnE}em(gtarn) w rol<u



V.

Nabylem(am) (nabyi moi mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego clo jego maj4ti<u
odrrTbnego) od Skarbu Pafistwa, innej parislwowej osoby prawnej, .iJdnostek sarnoiz4clLr
ter1ito11u1n"*o, ich zwi4zl<6w lLrb od l<omunalne.j osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbycitt w drodze przetargu -nale2y podai opis mienia idatq nabycia, oc1 kogo:

VI. 
(,

I Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq2 (naIe|y poclai fornlg prawnq i przedrniot dzialalnoSci;

przedstawicielem, pelnomocn i hiem tal<ie.j
dzialalnoSci): . .

- osobiScie

handlowych (nazwa, siedziba spotl<i) :

czlonl<iem zarz4du (od kiedy):

czicrnl<ienr rady nadzorcze.j (od kiedy):

cz.lonl<iem rewizy.jnej (od kiedy) :

w rol<u



z't"e: 
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w rol<u ubiegtyrn doch6d w wysokos 
i,,,1; ,,,_h.,.;. .

3. \ff fundacjach ' ll*r- ..t." ,

- yestem cztonkiem zarzqdu

jestem czlorrkiem rady nadzorczej (od l<ieoy.l:

-.jestem czlonlciem kornisji rewizyjnej (od

Z tego tytulu osi4gn4lern(giam)

powyzej 10.000 ztotych (r.v przypadku pojazciow

.4t*" ,2 a lft e* a?t/*;*e, )/r;ir

lK.

,Lobctwiqzania pienigzne o wartoSci
i poZyczl<i oraz warunl<i, na jakich

powyzej 10.000 zlotych, w tyrn
zostaly udzielone (wobec l<ogo,

zaciqgnigte kredvty
w zwiqzl<u z jakinr

;:dar;renicm, w jal<iej wysoko5ci):



I)crvu'yzsze oSwiacjczenie sktadam Su,,iacloiny(a), i2 na podstawie art.233 $ I l(odeksu l<ar.nego za
pc,danie nie;lrau,d1, Iub zatajenie prar,r,cly grozi l<ara pozbar,r,ienia wolnosci.
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' [[*tlrS.^* sl<reSl ic.
r I'lie dotycz,y dz.ialalnoSci wytworczej rv rolnictwie n, zal<resie

vr., fbrntic i zal<rcsie gospodarstwa rodzinnego"
' NIir: dor.ycz1, racl nadzorczych sp6ldzielni tnieszl<aniowych.

prodr-rlcc.ji ro(Jinne.j i zrvierzEce.j.


