
OSWIADCZENIE MAJATKOWE
czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zzrz4dzaj4cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego powiatow:1- 
osobq prawn4 oraz osob)' wydaiacej decyzje administracyine w imieniu starostyl
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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2, JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujA w konkretnym przypadku zastosowania, naleily
wpisad "nie do(vczY".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSli6 przynaleLnoSi poszczeg6lnyu:h

skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zabowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4thu
objgtego malZefrsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. Oswiadczenie maj 4tkowe obej mu.j e r6wnieZ wierzytelnoSci pienig2ne.

6. W czgsci A o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.
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(miej sce zatrudnien ia, stanowi sko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzettia

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

poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r,

Nr 142, poz. 1592 z poLn. zm.) zgodnie z afi. 25c tej ustawy oSwiadczam, Ze posiadam

wchoclz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:

I.



- Srodki pieniqzne zgromadzonew walucie obcej: .............

il.

- paplery wartosclowe: ...., ....';.',i.'.'..'-. ...._.'/."'/'.'...".
//,.Ut l2 ALu2r4 tn(/-sv1-/

na kwotg:

I .Dom o powierzc nni'ffiQ.rn2, o warto s"it ..:9.'?.: 
o-ory1lprawny: 

.../,>.W-,.. 2,-e!2 :

3. Gospodarstwo rolne:

rcdzajgospodarstw a'....... 4':** powie

trtem(gtam) w rol<u ,ui.gty- prlycnodi doch6d w wysokoS "it ..4.Oee -'
4. lnne nieruchomoSci: / . Ct ./- -_ e /

powierzchnia: .... Qu/ il Loe 6fo- ' / ,o"drAn &snn 7

o wartc,sci: 42.eeev-.. / 3 oPc:
tytul prawny: .... p y .

[r.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg i em

dziaty te stanowi4 pakiet wigkszy niz |}'yo udzial6w w sp6lce:

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: . . . . . ). . . . . .;,.

rl4zt 1 .z'Aq{<z L----

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbq i emitenta akcji: .

akcje te stanowi4 pakiet wiEl<szy niL10oh akcji w sp6lce: /

Ztego tytulu osi4gn4tem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: '...



V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynaTelnego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Paflstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostel< samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zkow lub od l<omunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y podai opis mienia i datE nabycia, od kogo:

4//8
VI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarcz42 lnalezy pod,ac formg prawn4 i przedmiot dzialalno5ci):

-"'"uis"i" ....... .. .........., .........,.., .../f . . G
- wsp6lnie z innyrni osobami I :(..:...

L/

- osobiScie
- wsp6lnie z innyrni osobami .... I .:(..:..

Z tego tytulu osi4gn4tern(Etam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: . . . .

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem tal<iej

dzialalno6ci (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dziatalnoSci): ...

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ....

VII.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tk.i):

- jestem czlonkiem zaru4du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- j ;il "'i"'r.i"' L;;i;i ;;i;yj;;j
Ztego tytulu osi4gn4iem(gtam) w rok

2. W spirldzielniach:
-jestem czlonkiem zarz4drt (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ....

- iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...



Ztego tytutu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ....

3. W fundacj ach prow adz4cy ch dzialalnoic gospbdarcz q: . . . . .

- jestem cztonkiem zarz4du (od l<iedy):

- jestem czlonl<iem rady nadzorczej (od l<iedy):

- jestem czlonkiern komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci: ....

VUI.
lnne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajE6,

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadl<u pojazd6w
mechanicznych naleLy podai markg, model i rok produkcji): ..

X.
Zobowiqzania pienigzne o warto6ci
i poLycz,ki oraz warunki, na jakich

powyzej 10.000 zlotych,
zostaly udzielone (wobec

w tym zaci1gnigte kredyty
kogo, w zwi1zku z jal<im

zdarueniem. w jakiej wysokoSci):



CZ4SC B

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2na podstarvie afi,233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbai.vienia wolnoSci.
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L NiewlaSciwe skre$lii.,--,
' Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej t zwtetzEcej,

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,

' Ni e dotyc zy r ad nadzor czy ch sp 6tdzielni mi eszkani owych,


