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oSwrarczENr E MAJATKowE
czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierov,nika iednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarzqdzajqcego ;rr:rwiatow4

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZderj z rubryk.
2. JeiLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 u' konkretnym przypadku zastosowania, naneZy
rvpisad "nie dotvczy".
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleznoSd pos:zczeg6lnych
sfdadnik6w maj4tkowych dochod6w i zohowi4znfr do maj4tku odrgbnego ii nrajqtku
objgtego rnal2efsk4 rvsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. O5wiadczenie majiltkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B za5 informac.ic
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skl:rdaj4cego oSwiadczenie oraz miejsc:a polo2enit
nieruchomoSci.

CZqSC A
J a, nilej podpisan y(a),

rodowe)

lub fLrnl<cja)

po zapoznaLriLt siq zptzeplsalmi ustawy z clnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu plorvadzenia
dzia'lalnoSci gospodarczej przez osoby petni4c,: funl<cje pLrbliczne ( Dz. U, z 2006 L. Nr 216 .

poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowyrl (Dz. U.22001 r.

Nl 142, poz. 1592 z poLt't. zn.) zgodnie z afi.25c tej ustawy oSr,viadczam, 2:e posiadarrr
wchodz4ce w sldad rnatZehsl<iei wsp6lnoSci maj4tl<owej lLrb stanowi4ce m6j maj4tek o,Jrgbny:
I.

Zasob5, pieniE2ne:

drodki pieniqzne zgrornadzolle w w

(rn iejsce zatrud n ien ia.



- paplery warrosclowe:

z. Mieszkanie o powierzchni: m2, o warto$ci: ... ..tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ........ powierzchnia:,.

o warto$ci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny: .......

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtram) w roku ubieglyn przychSd i doch6d w wysolcoSci: ..

4. Inne nieruchomoSci:

o wartoSci:

tytut prawny: ....

tdzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni|I0%o udzial6w w sp6tce:... .. .

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

akcje te stanowi4 palciet wigkszy niz l\Yo akcji w sp6tce:

Ztego tytulu osi4gn4trem(glam) w roku ubieglym docli6d w wysokoSci: .,.,



V.
Nabytern(am) (nabyl moj mal2.onek, z wytr4czenienr mienia przynale2nego do jego maj4tlcLr
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi1zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w rol<u ubieglyr doch6d w wysol<oSci:

" '| 
>' y'l 'a'-vrr. frl te vu1

1. W sp6lkach handlowych (na dziba sp6lki): ,.,.

- jestem czlonkiem zan4du (od kiedy):

-jestern czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jester.n czlonlciem komisji rewizyjnej (od kie'dy):

Z tego tytulu osi4gn4tem(Etarn) w roku Lrbieglyrn doch6d w wysokodci: . ,. .

- jestem czlonkiem l<ornisji rewizyjnej (od l<ie,dy):



Ztego tytulLr osi4gn4lern(qlarn) w rol<u Llbiegfynr doch6d w wysol<odci:

- jestem czlonl<iem zaruqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorcze.j (od kiedy):

- jestern czlonl<iem kornisji rewizyjnej (od l<ie:dy):

Ztego tytu.lu osi4gn4lern(glarn) w roku ubieg:fyrn doch6d w wysokodci:

vuI.
Inne dochody osi4gane z tyiilu zatrudnienieL
z podatriem lcwot uzysl<iwan5,gh zl<aldego tytLrlu:

lLrb innej dzialalnoSci zarobl<owej lub za.jgc,

zlotych (w przypadl<Lr pojazd6w

X.
Zobowi4zania pienigzne o warto$ci powyze,
i poLyczl<i oraz warlrnki, na jakich zostaly

10.000 ztotych, w t1,p
udzielone (wobec l<ogo,

zaciqgnigte lcredytl
w zwiqzl<l z jal<inr



CZESC B

Powyzsze oSwiadczenie sktadam Swiadorny(a),i2na podstawie art.233 cS I Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prlawdy gr:ozi kara pozbawienia wolno6ci.

1 NiewtaSciwe slcre$1i6.
2 Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w lolr-rictwie w zak

w fonnie i zakresie gospodarstwp rodzinnego,
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni rnieszkaniowychi


