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OSWIADCZENTE MAJATKOWE
czlonka z^rzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzaiqcej i czlonka organu zarzqdza,i4cego powiatowg
osobQ prawnQ oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyr

(miejscowo56)

Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Jei'eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania,nale?y
wpisad "nie dotvcz.y".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSli6 prrynaleinoS6 poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malzefisk4 wsp6lnoSciq majqtkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granic4.
5. O5wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czpSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu siE z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. IJ.22015 r.
poz. 1445 z p62n. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy o5wiadczam, 2e posiadam wchodzece w
sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrpbny:

I.
Zasoby pienigzne:

il.
1.Dom o powierzchni: .. ....... m2, o

wartoSci:

...

tytul prawny:

III.

IV.

Ztego

ftulu

osiqgn4lem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malilonek, z wylqczeniem mienia przynaleimego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek -ru1noir4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y poda6 opis mienia i datq nabycia, od kogo:

VI.
1. Prowadze dzialalnofil gospqdarc
lfLt
- osobiScie
- wsp6lnie z innyrni osobami

z

tego tlrtulu osi4gn4lem(Qlam) w roku ubieglym przych6d

i doch6d w wysokosci:

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

vu.
1.

W sp6lkach

-jestem czlo
-jestem czlonkiem radynadzorczej (od kiedy):
-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

-

'..^.....
jestem czlonkiem rudy nadzorczej'(od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

....

ztego tytulu osi4gn4lem(Qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

-

jestem czlonkiem zaruqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytulu osi4gn4lem(Qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

lub

(w przypadku

10.000 zlotych,
udzielone (wobec

zajp6,

pojazd6w

w tym zaci4gnigte kredyty
kogo,wmviqzkuzjakim

cz4sc

B

Powyzsze oSwiadczenie skladam Srviadomy(a), iz na podstawie afi. 233
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy groz kan pozbarvienia woln

g

1 Kodeksu karnego za

o5ci.

rl.i""*tr5.i.". skreslii.

dotyczy
wformieiz
i -,.
'

Nie

- Nre dotyczy

w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej
zinnego.

lni mieszkaniowvch.

i

zwierzgcej,

