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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, stararnnego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleLy
wpisad "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreslid przynaleinoSi poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowipzaft do maj4tku odrgbnego i malait<u
objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pienigzne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dofycz4ce adresu zamieszkania skladajAcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U, z 2006 r. Nr 216 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. tJ.22015 r.
poz' 1445 z p62n. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzace w
sklad malzeriskiej wsp6lnosci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
L

Zasoby pienigZne:

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyt



3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj zabudowy: , .4. ..Nl€........ I..:

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

4. Inne nieruchomo6ci:
n

I

III.
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych -naleLy podai liczbq i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niL l0% udzialow w sp6lce:.

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

IV.

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



V.
Nabylem(am) (nabyl moj malhonek, z wyl4czeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samoiz4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie., kt6re
podlegalo zbycitt w drodze przetargu - nale|y podai opis mienia i datg nabytia, od kogo:

VI.
L si gospodarczq2 (nalezy podac formg prawn4 i przedmiot dziaialnosci):

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci:

2. Zatz4dzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiei



:-l:i::l :::i: ::::1i- i::i:i:

lub innej

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

X.
Zobowiyzania pienigzne o waftoSci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaci4gniqte krredyty

kogo,wzwiqzkuzjakim



cz4sc B

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),il,napodstawie art,233 g 1 Kodeksu karnego za
po dan i e ni eprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kar ap olbawi enia wo lnosci.
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(miejscowo$i i data)

[h/+ , gt;bz,
(podpis)

-

' NiewlaSciwe skre6Iii.

)]?j]fil w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzEcej,
w Iormte I Z

'Nie dotyczy owych.


