
oSwIADCZENIE MAJ.{TKowE
czlonka zarz1du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdztj4cej i czlonka organu zarzqdzti1cego powiatow4

osotr4 prawnQ oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne'w imieniu starosty'

(miejscowoS6)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. Jeircli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypaclk.u zastosowania, naleiLy

wpisad "nie dotyczv".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przyna\eiLnoS6 poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobo,wi4zafi do maj4tku odrpbnego i maj4tku
objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku rv kraju iza granic4-
5. Oswiadczenie maj4tkowe obejrnuje r6wniei wierzytelnoSci pienig2ne.

6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte s4 inlbrmacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsca poloZenia

nieruchomoSci.

(imiona i nazwir;ko oraznazwisko rodowe)

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy zdnia 121 sierpnia 1997 r. o olSraniczeniu prowadzenia

dzialalnodci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne ( D:2. U. z 2006 r. Nr 216 ,

poz. 1584) oraz ustawy zdnia5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U.22073 r.

poz. 595 z poLn. zm.) zgodnie z art.25c tej ustawy o5wiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad

malZeriskiej wsp6lnosci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:

I.
Zasoby pienigzne:



uI.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale>zy podai liczbp i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niL l0o/o udzial6w w sp6lce:.

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglynr, doch6d w wysokoSci: .. ' .
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V.
Nabylem(am) (nabyl moj mallonek, z wylqcz'eniem mienia przynalelnego do jego maj4tku

odrqbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re

podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podai opis mienia i datE nabycia, od kogo:

VI.
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Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglvm doch6d w wysokoSci: ..I\.ic...

- jestem czlonkiem zarzqdu (o



Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegll'm doch6d w wysokoSci: ....

VIII.

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zhotych (w przypadku pojazd6w

X.
Zobowiqzania pienigzne o wafto5ci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnipte kredyty

(wobec kogo, w zwi4zku z jakimi poLyczki oraz warunki, na jakic.$ zostaly udzielone



oSwiadczenie skladam

e nieprawdy lub zatajenie

d otyczy rad nadzorc zy ch sp 6tdzi elni mieszkaniowych.

Swiadomy(a), iz na podstawie ar1. 23? $ 1 Kodeksu karnego za

prawdy grozi kar apozbawienia wolno$ci.
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'Ni dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produ{cji roSlinnej I zwHZQceJ,

rmie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
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