PTjWIATowE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzaj1cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego powiatow4
osob4 prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

(mleJScowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowan ia, naleiry
wpisad "nie dofvczv".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleilnoSd poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego

i maj4tku
objgtego malZer{sk4 wsp6lnoSciq maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj1tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. O5wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

u rulE)utu,
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 276 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. IJ.22016 r.
poz. 814 z p62n. zm.) zgodnie z art.25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sktad
malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
I.
Zasoby pienigZne:
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3, Gospodarstwo rolne:

Ztego tytutu osi4gn4tern(gtam) w roku Lrbieglyrn przych6d i doch6d w wysokoSci:
4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia:
o wartoSci: ....

III.
Posiadam udzialy w sp6ll<ach handlowyclt - naleZy poda6 liczbE i enritenta Lrdziat6w:

udzialy te stanowi4 pal<iet wigkszy ni2

IV.

10o/o

udzial6w w sp6tce:

V.
Nabyfern(anr) (nabyl noj mallonek, z wyl4czeniern mienia przynaleLnego do jego majqtl<u
odrgbnego) od Sl<arbLr Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostel< samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od l<omunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y poda6 opis mienia i datq nabycia, od kogo:

VI.

Ztego tyturlu osi4gn4lern(gtarn) w roku Lrbieglyn przych6d idoch6d w wysokoSci: .,..

Ztego tytulu osi4gn4lem(Etam) w rol<u ubiegt

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtarn) w rol<u ubieglyrn doc

-

jestem cztonl<iem rady nadzorcze.js (od kiedy):

...

,i.

Ztego tytulLr osi4gn4tern(g{am) w rolcu Lrbiegtyrn doch6d w wysokoSci:

VIII.

IX.
Sl<tadnilci mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w
mechanicznych naleLy podai markq, rnodel i rol< prodLrkcj i): . . Si

X.

Zobowi4zania pierriEzne
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wartoSci powyZej 10.000 zlotych, w tyn't zaciqgniqte kredyty
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Pow;'257t oSwiadczenie sldadarn Swiadonr;,(a), i2 na podstarvie arr,233 $
podanie rrieplarvdy lub zataJenie prawdy glozi l<ara pozbarvienia u,olnoSci.

M[n} [, , ]'4nne.rnt'(,u(d ,,., d0 , 9q.
(nrie.iscora,oSc

i

data)

I N iewlaSciwe
sl<reSl
2

ffi/ll0

I

Nq*" kL

Kodeksu karnego za

..tIeltr,a--

(podpis)

ii,

Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zal<resie prodirl<cji roSlinnej
w formie i zaklesie gospodarstwa r.odzinnego.
3
Nie dotyczy rad nadzorcz5,ch sp6tdzielni mieszl<aniowych.
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