OSWIADCZENTE MAJATKOWE
czlonka zayz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zzrz4dzzj4cej i czlonka organu zarz4dzzj1cego powiatow4
osob4 prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starosfyr
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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeL,eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiry
wpisa6 "nie dotvczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynaleiLnoSi poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych dochod6w

i

zobowi4zaft

do maj4tku odrgbnego i maj4tku

objgtego malZefisk4 wsp6lno6ci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei wierrytelnoSci pienigZne.
6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub

funkcja)
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po zapoznaniu siq zprzepisami ustawy zdma 21 sierpnia 1991 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby petni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U.22016 r.
poz. 814 z poLn. zm.) zgodnie z afl. 25c tej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sktad
malzefskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
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Zasoby pienigzne:
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Z tego tytuiu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci:
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4. Inne nieruchomo5ci:

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nal1|y podai liczbg i emitenta udzial6w:
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tdziaty te stanowi4 pakiet wiEkszy niz I}Yo udzial6w w sp6lce:.

Ztego tytutu osi4gn4lem(giam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
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V.
Nabylem(am) (nabyt moj malzonek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegato zbyciu w drodze przetargu - nale|y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:
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Z tego t1,{ulu osiqgnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
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3. W fundacjach prow adzqcychdzialalnoSi gospodarcz4:......

VIII.
Inne dochody osi4gane
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z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zajg6,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkaZ.dego tytulu:

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych
mechanicznychnaleZy podai markg, model i rok produkcji): .
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Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a),i2napodstawie
art.233 $
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi

karapozbawienia wolnosci.
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