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STAROSTWO POWIA] OWE
w Mt6sku ld.rzowleckim

oSwTADCZENTE MAJATKowE
czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzajqcej i czlonka organu zarzqdzaj4cego powiatow4
osob4 prawnQ oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyr

(miejscowo56)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2, JeiLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleLy
wpisad "nie dotvczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleiLnoSd poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zafi do majqtku odrgbnego
objptego maliefsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju izagranic4.

i

maj4tku

5. OSwiadczenie maj4tkowe obej muje r6wnieiL wierzytelnoSci pienigZne.

6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

CZ4SC A
J

a, nizej podpisany(a),

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig zprzeprsami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoici gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U.22001 r.
Nr 142, poz. 1592 z poLn. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam
wchodz4ce w sklad matzefskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
I.
Zasoby pienipzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienip2ne zgromadzone w walucie obcej:

-

paplery wanoscrowe:

na kwote:
IT

rodzaj gospodarstwa:

............

powierzchnia:.

...

o wartosct:.

rodzaj zabudowy:

tytul prawny: ...........

Ztego tytulu osi4gnqlem(plam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: ...

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale|y podai liczbg i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowi4pakiet wigkszy niLl0%o udzialow w sp6tce:

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

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale?y podad liczbp i emitenta akcji:

akcje te stanowiqpakiet wipkszy ni? l0% akcji w sp6tce:.

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

.

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl4czeniem mienia przynalehnego do jego majqtku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwrqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podad opis mienia i datg nabycia, od kogo:

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarcz{ (nalezy poda6 formp prawne

i

przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osi4gn4lem(ptam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: ....

2. Zarzqdzam dzialalno6ci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalno(ci (nale?y podad formg prawne i przedmiot dzialalnoici): ....
- osobiScie
- wsp6lnie zrnnymi osobami

VII.
W sp6lkach handlowych(nazwa, siedziba sp6tki): .....

1.
-

jestem czlonkiem zavqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi4gn4lem(ptam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: ...

2.W
-

sp6ldzielniach:
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej' (od kiedy): .......

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...

.

Ztego tltulu osi4gnqlem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

3

.
-

W fundacj ach prow adzqcy ch dzialalnoll gospodarcz4:

...

jestem czlonkiom zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

Iub zajg{
iauL

IX.
Skladniki mienia ruchomego
mechaniczn

y

o wartoSci powyzej 10.000 zlotych
ch nale|y podai markE, model i rok produkcji):

X.
Zobowiqzania pienipZne

(w

przypadku pojazd6w

o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zacirynipte kredyty
poLyczkr oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

i

CZ4SC B

Powyzsze osr+'iadczenie skladam swiadom,v( a), iz
na podstarvie art.233 s\ l Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi
kara pozbawienia v'olnosci.

wie w zakresie produkcji ro$linnej
aniowych,

i

zwierzpcej,

