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OSWIAD CZENIE MAJATKOWE

,o
oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

(miejscowoS<1)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnieni a kfi.dej z rubryk.
2. Jeileli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypacll<u zastosowania, naleLy

wpisai'rnie dotyczy".

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleLnoSd poszczeg6lnych
sldadnik6w maj4tkowych dochod6w i zoborvi4zari do maj4tku odrgbnego i majqtku
objgtego malZerisk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.
4. O6wiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. oswiadczenie maj4thowe obej muj e r6wnie2 rvierzytelnosci pienig2ne.
6. W czg6ci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B za5 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSrviadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomoSci.
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po zapoznaniLr sig z przepisami ustawy z clnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziatalnodci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje pLlbliczne ( Dz. U. z 2006 r. NL 216 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatorvyrn (Dz. U.22013 r.
poz. 595 z poLn. zm.) zgodnie z aft.25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadarn wchodz4ce w sldarj
malzerisl<ie.i wsp6lnosici rnaj4tJ<owe.i ILrb stanowi4ce m6.i ma.iqtel< odrqbny:

I.
Zasoby pienigZne:

.:. Q

nef2ltooa

rodzaj zabudowy:

tytul prawny: .....
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku Lrbiegtym przych6d i doch6d w wysol<oSci: ...
4. Inne nieruchomo6ci:
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IV.
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V.
Nabytem(am) (nabyl rn6j malZonel<, z wyl4czeniem mienia przynaleznego do jego majqtkLr
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, inne.i paristwowej osoby prawnej,.iednostel< samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zlcow lLrb od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, l<t6re
podlegato zbyciu w drodze przetargu -na\e|y podai opis mienia idatq nabycia, od l<ogo:

ftte

VI.

dzialalnoil gospodarczq2 (nalezy podad formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):
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Ztego tytulu osi4gn4lem(gtarn) w roku ubie

VII.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa. siedziba sp
-

jestern czlonkiem zarzqdu(od kiedy): ..fl.te.,
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Ztego tytulu osi4gn4lern(glarn) wrol<u Lrbiegtyrn doch6dwwysoko5ci:
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jestern cztonl<iem rady nadzorczej3 (od l<ied

.....
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Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w

rol<u r-rbieglym doch6d

w

wysol<oS

cj:
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Z tego tytulu osi4gr"r4lem(9lam) w roku ubieglym doc

zajg':,

powyzej 10,000 zlotych (w przypad[<Lr po.jazd6,w
i rol< produl<cji):

powyzej 10.000 zlotych, w tyrn zaci4gnigte 1<redyty
zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jal<int
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4podpis)

I N iewtaSci we sl<r'eSlii,
2

Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6 rcze.j w rolrrictwie rv zaklesie produkc.ji roSlinnej
w fornrie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
3
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni rnieszkaniowych,
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zwierzgcej,

