
STAROSTwo ir(:,l,viATOwE
w Mlnsku Maeowiecklm

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

organizacyinej powiatu, osoby zarz4dzai4cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego powiatowq
osob4 prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyr

(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2, Jet'eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiry
wpisa6 "nie dotvczv".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSli6 przyna,leLnoSd poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 majqtkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei wierrytelnoSci pienigine.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

Kd"

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz.rJ. z 2006 r. Nr Zi6,
poz. 1 5 84) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1 998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. IJ . z 200 | r .

Nr 142, poz. 1592 z poLn. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam
wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j majqtek odrqbny:
I.

Zasoby pienigZne:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej:.



- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej:

3. Gospodarstwo rolne:

rcdzaj gospodarstwa: .....

4. lnne nieruchomoSci:

ilI.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale?y podai liczbg i emitenta udzialdw:

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niZ l0oA udzialow w sp6lce:.

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..



V.
Nabylem(am) (nabyl m6j maLhonek, z wylqczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek -samorz4du

terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y podai opis mienia i datg nabyiia, od kogo:

IV^L

- osobi5cie
- wsp6lnie z innymi osobami

dzialalnoici (naleLy poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalno
ll

- osobi5cie

- wsp6lnie z innymi osobami

VII.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

- jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z te go tytulu osi4gn4lem(gl

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

3 . W fundacj ach prow adzqcy ch dzialalnosl gospodarcz 4: . . . . .

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...9.

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazcl6w

X.
Zobowi4zania pienigZne o wartoSci
i po?yczki otaz warvnki, na jakich

powyzej 10.000 zlotych,
zostaLy udzielone (wobec

w tym zaciqgnigte kredyty
kogo,wzwi4zkuzjakim

zdarueniem, w jakiej wysokoSci):



Powyasze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iznapodstawie aft,233 $ 1 Kodeksu karnego za
p o dan i e ni eprawdy lub zataj enie prawdy gr: ozi kar ap ozb awi enia wo lno s ci.
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'Nie dotyczy dziatalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzgcej,
- w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
3 Nie dotyc zy rud nad,iorizy ch sp 6ldzi elni mieszkani owych.


