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o swIAD czENIE MAJATKOWE
powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
sekretarza
powiatu,
czlonka zarz4du
or:ganizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzai1cej iczlonka organu zarz4dzai4cego powiatow4
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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaLtJei z rubryk.
Z. lLten poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania, naleZy
wpisad "nie dotYczY".
3. Osoba skladaj4c-swiadczenie obowi4zana jest okreSli6 przynaleinoS6 poszczeg6lnych

zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZefisk4 wsp6lno6ci4 maj4tkow4.
4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienigZne'
6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czqsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia

skladnik6w maj4tkowych dochod6w

i

nieruchomoSci.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

r. o ograniczeniu prowadzenia
r. Nr 216
dziatalnoSci gospodaiczq przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006
'
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(Dz'
U.22016
powiatowym
poz. 1584) oraz ustawy z-dnia5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie
w sklad
poz, 8 14 z p62n. zm.) zgodn \e z art. 25c tei ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce

po

zapoznaniu sig zprzep\sami ustawy

z

dnia 21 sierpnia 1997

matZeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:
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Posiadam udziaty w sp6tkach handtowych

Lrdziaty te stanowi4 pakiet wi gkszy
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IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleLy podai liczbg i emitenta akcji:
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V.
Nabylem(am) (nabyt moj mallonek, z wyl1czemem mienia przynaleLnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleLy podai opis rnienia i datg nabycia, od kogo:
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- wsp6lnie z innymi osobami
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2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem,
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l. W sp6tkach handlowych

(nazwa, siedziba sp6tki):
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jestem czlonkiem zaruqdu (od kiedy):
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jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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tegotytulu osi4gn4iem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoS

3. W fundacj ach prow adz4cychdzialalnoS6 gospodarcz
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jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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Ztegotl'tulu osi4gn4iem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoS
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Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie afi".233 1 Kodeksu karnego za
$
podarrie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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Nie dotyor.y
dziatahtoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
3
Ni. dotyc zy rad nadiorizych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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