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C

ZENIE MAJATKOWE

osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

(miejscowoSi)
Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia l<a2dej z rubryk.
2. Jei.eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiry
wpisad "nie dotvczy".
3. Osoba sf<ladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynaleLnoSi poszczegolnych

sfdadnik6w maj4tkowych dochod6w

i

zobowi4zafi

do maj4tku odrgbnego i majqtku

obj gtego malZefr sk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4.

4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniez wierrytelnoSci pienig2ne.

6. W czg5ci

A

o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zal informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajAcego o5wiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

o oraz nazwisko rodowe)

AQBA

t

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fLurkcja)

po zapozlaniu siE z przepisani ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalrrodci gospodarczej przez osoby pelniqce funl<cje publiczrre ( Dz. U. z 2006 r, Nr 216 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorz4dzie powiatowyrn (Dz, U.22016 r.
poz. 814) zgodnie zart.25c te.i ustawy oSwiadczarn, ze posiadam wchodz4ce w sldad malzerisl<iej
wsp6lnoSci maj4tlcowej lLrb starrowi4ce rn6j rnaj4tel< odrgbny:
I.
Zasoby pienigZne:
- rirodl<i pienigzne zgromadzone w walucie polsl<iej:.

.

.

"'

na l(wotg:

il.
LDom o powierzchni: .........ffi2, o wartosci:
z.

tytulplawny:

.

Mieszkanie o powierzchni: ...

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

.....,

........ powierzchnia:

tytui plawny: .....
Z tego tytulu osi4gn4lern(qtarn) w rolcu r"rbieglym przych6d i doch6d w wysol<oSci:
4. Inne nieruchomoSci:

tytui prawny: ,.

III.
- nale2y podai liczbq i ernitenta Lrdzial6w:

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niL10o/o udzialow w sp6tce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w rol<u Lrbieglym doch6d w wysol<oSci:

IV.
Posiadam al<cje w sp6ll<ach handlowych

- nalezy podai liczbg i ernitenta

al<cji:

Ztego tytulLr osi4gn4lem(gtam) w roi<u Lrbiegtym doch6d w wysol<o6ci: ....

..

.

V.
Nabytern(am) (nabyt moj nalilonek, z wyl4czeniem mienia przynaleznego do jego maj4tl<Lr
odrgbnego) od Sl<arbr-r Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostel< sanrorz4dLr
terytorialnego, ich zwiqzl<ow lub od l<omunalnej osoby prawnej nastEpuj4ce nrienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - na\e2y podad opis mienia i datq nabycia, od kogo:

VI.
1. Prowadzg dzialalno$d gospodarczq2 (nale?v podai fornrg prawn4 iprzedrniot dzialatnoSci):

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osi4gn4tenr(glarn) w roku Lrbieglyrn przych6d idoch6d w wysol<oSci: ...,

2. Zarzqdzarn dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestern przedstawicielem, pelnomocnil<iem
dziatalno6ci (naleZy podai formE prawn4 i przedrniot dziatalnoSci): ....
- osobiScie
- wsp6lnie z innynri osobami

Z Iego tytulu osi4gn4lem(gtam) w rol<u ubieglyrn doch6d w wysokoSci:

VII.

l.

W sp6tkach handlowych (nazwa. siedziba sp6ll<i):
-.jestem czlonkiem zarzqdu (od lciedy):
-

jestern czlonl<iem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestenr czlonl<iem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytLrtu osi4gn4lem(gtam) w rol<u Lrbieglym doch6d w wysokoSci: ...
2. W sp6tdzielniach:
-

jestem czlonkiem zarz4du (od l<iedy):

-

jestern czlonl<iem rady nadzorczejt (od l<iedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od l<iedy):

.

tal<ie.i

ztego tytutu osi4gn4lem(qtam) w rol<u ubiegtyrn doch6d w wysor<orici:

3

. W fundacj ach prow adz4cy ch dzialalnolc gospod arczQ:

-

..

.,

.

jestenr czlonkiem rady nadzorczej (od l<iedy):

-.iestem cztonl<iem kornisji rewizyjnej (od l<iedy):

ztego tytulLr osi4gn4lem(gtam) w rol<u ubieglyrn doch6d w wysol<odci:

VIII.

z

lnne doclrody osi4gane tytu+Lr zatrudnienia lub
z podaniem l<wot uzyslciwanych zl<aldego tytulu:

innej dzialalnoSci zarobkowej |ub zajq(,

IX.
Sldadnil<i mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych
meclranicznych nale|y podai markg, model i rol< produl<cji):

(w

przypadkLr pojazd6w

X.

Zobowi4zania pienigzne o wafto6ci powyzej 10,000 zlotych, w tym zacia,gnigte l<redyty
i po2yczlci oraz warLlnl<i, na jal<ich zostaly udzielone (wobec l<ogo, w zwiqzku z.jal<irn
zdarzentewr, w j al<i ej wysoko6ci)

:

CZ4SC B

Powyzsze oSwiadczenie sl<ladarn Srviadorny(a), i2 na poclstarvie aft.233
$
podarrie nieprawdy lLrb zatajenie pr.arvdy grozi l<ara pozbawienia rvolnosci,

^ r.
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Kodeksu kar.'ego za

Cr4/\^pk\et q

(podpis)

NiewtaSciwe sl<re$l i6,
Nie dotyczy dzialalnoSci wytu,6rczej w rolnictwie w zakresie prodr-rl<c.ji roSlinne.j i zr,vierzgce.j,
w folrlie i zakresie gospodar.stwa rodzinnego,
I Nie dotyczy rad
nadzorczych sp6ldzielni rriieszl<aniowych,
2

