
oSwTADCZENTE MAJATKowE
czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kirlrownika

organizacyjnei powiatu, osoby zarzqdzai4cej i czlonke- org nu za JecegO iatow4

(miejscowoSi)

Uwaga:
1. osoba skladaj4ca oswiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4,
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku :zastosowan
wpisad rrnie dotvczv'r.
3. osoba skladaj4ca oswiadczenie obowi4zana jest okreslid prrynaleinosd ych

osob4 prawn? oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w innieniu sta

skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odLrgbnego i
obj gtego malZeriskq wsp6lnoSciq maj4tkow4.
4. oswiadczenie mailtkowe dotyczy mai4tku w kraju i za granic4.
5. oswiadc zenie maj4tkowe obej muje r6wniez wierzytelnosci pieniginr:.
6. w czgsci A oswiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zas i
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie ornz miejsca
nieruchomoSci.

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pr,
dzialalno{ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz.Lt.22006 r.

fl.O/fv

rannego
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maj4tku
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276 ,
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poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatow)rm (Dz. u. 2001 r.
Nr r42, poz. 1592 z poLn. zm.) zgodnie z aft. 25c tej ustawy o{wiadczam, ize iadam

(miej sce zatrudnienia. stanowi sko lub funkcj a)





V.
Nabylem(am) (nabyl m5j malhonek, z wyl4czeniem mienia przynalehnego do je
odrgbnego) od skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, .iJdnostek
terytorialnego, icnr ztviqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mi
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y podaC opis mienia i datg nabycia, od kog

vr.
1. Prowadzg dzialalnosd gospodarczf (nalely poda6 formg prawna i priredmiot

vII.
l. W sp6lkach handlowych (nazwa. siedziba sp<ilki): ..... ..W

-jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

- jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

- jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy): ....."...N/ff-.-.'.-.01b.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

maj4tku
norzadu

lnoSci):

ryry

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



:::.::.:Ti:::lT:*t..(elam) 
w roku ubieglyrn doch6d w wysokos 

"i, 
..1,4.0'I'. OIU:'.1!

V

ztego ty'tulu osi4gn4trem(9lam) w roku ubiegrym doch6d w wysokosci: ..

".....\J.1,!.n.(..,7^ .i...,k$, 7,..,....(rx. {W CItx I ltTP yn
I 
.+ory"n (w przypadku pojrizd6w

mechanicznychnale|y poda6 markg, model irok produkcji): .

X"
Zobowiq'zania pienigzne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych,i poLyczki oraz warunki, na jakich zostaly- udzielone (wobec
zdaneniem, w jakiej wysoko$ci): .....

w tym zaci1gnigte> krpdyty
kogo, w zwi4zku z jakim



Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 napodstawie art.233 g 1 Kodeksu kerme
p odanie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi karc pozbawienia wo lno Sci.

[/)ln^* fAtp* &P CIh &.0/f t' (miejscowoSi i data)

I NiewlaSciwe skreSli6.
2 Nie dotyczy dziaLalnoSci wyw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro$linnej

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
3 Nie dotyc zy r ad nadzorczy ch sp6ldzielni mieszkaniowych.


