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sTAROSIWO POWIA]'OWE
w Ml6sku Marowiecklm

oswrADCZENrE MAJATKOWE
czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego powiatowq
osob4 prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyl
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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
wpisad ttnie dotyczvtt.
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okre6lid przynaleLno6d poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych dochod6w

i

zobowi4zafi

do maj4tku odrgbnego i maj4tku

objgtego malZerisk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg6ci B za9 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.
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(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)
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po zapoznaniu siE zprzepisami ustawy zdnra 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoici gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,
po2.7584) oruz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U.22015 r.
poz. 1445 z p62n. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
I.
Zasoby pienigzne:

- $rodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:
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- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej,
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III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych
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Ztegotytulu osi4gn4lem(giam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: Ni.E. POIV.CIy
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v.
Nabylem(am) (nabyt m6j mallonek, z wyl1czemem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Paflstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi1zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:
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VI.
odai formg prawn4 i przedmiot dzialalno6ci):
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Z tegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoScl:N.!F-
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Powyzsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a),i2na podstawie aft,233 $
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci,
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Kodeksu karnego za
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' NiewlaSciwe skreSlii,
Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
'? -N-,i e dotyc zy r ad nadzor czy ch spoldzielni mieszkaniowych.
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