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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

czlonka z rz4du powiatu, sekretarza po\ryiatu, sl<arbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby z^rz4dzaiqcej i czlonka organu z^rzqdz^j4cego powiatow4
osob4 prawn4 oraz osoby wydaj4cej dec

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obo'rvi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
wpisad "nie dofvc:2y",
3. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowi4zana .jest okreSlid przynale2noSi poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych dochod6w

i

zobowi4zafi

do maj4tku odrgbnego i maj4tku

objgtego malZerisk4 wsp6lnoSciq majqtkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie maj4thowe obejmuje r6wnie2 wierrytelnoSci pienigZne.
6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte s:1 inlbrmacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niej awn e doty cz4ce adresu zamieszkania s kladaj 4cego oSwiadczen ie or az miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

CZ4SC A
.la, nize.i podpisany(a

).

rodowe)
urodzony(a)
(

( rn ie.j

sce zatrudn ien i a. stanowisl<o

I

u

b

f

Lr

nl<cj a)

po zapoznaniLr siq z przepisami ustarvy z dnia 2l sierpnia l99l r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby petni4ce funl<cje publiczne ( Dz. IJ. z 2006 r, Nr 216 .
poz. l5B4) oraz ustawy z dma 5 czerwca 1998 r. o sanrorz4dzie powiatowyrn (Dz. tJ.22015 r.
poz. 1445 z po2n, zrn.) zgodnie z art. 25c tej ustawy o6wiadczarn, ze posiadam wchodzqce w
sl<tad mal2erisl<iej wsp6lnoSci nraj4tkowej lub stanowi4ce m6j rnaj4tek odrgbny:
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Zasoby pienigZrre:
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Ztego tytutLr osi4gn4lem(glanr) w roku ubieglym przych6d i doch6ci w wysol<o$ci: ,,.
4, lnne nieruchomoSci:

powierzchnia:

,\/

it

fiC'T:tCZy

o wartoSci:
ttittrl
."/'"',t,^nrqrrrnrr,

III.
Posiadarn udziaty w sp6tl<ach handlowych - nalezy podac liczbg i emitenta udzial6w:
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ztego tytulLr osi4gn4terrr(gtam) u,roku ubiegtym doch6d w wysol<osci: ,..,
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ztego tytutLr osi4gn4lern(gtam) w roku ubiegtyrn doch6d w wysokosci:

V.
Nabylenr(anr) (nabyt no.i nalZonek, z wyl4czeniem mienia przynalehnego do jego maj4tl<u
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostel< samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zkow lub od l<omunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu -nale|y podai opis mierria idatq nabycia, od kogo:
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- osoDrscle
- wspolnie z innymi osobami

ztego tytutu osi4gn4lem(gtam) w rol<u ubieglyrn przychodi doch6d w wysokosci:

2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnil<iem
dziatalnosci (nalezy podai fo..TE prawlq iglzednriot dzialalnosci): ....
- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami

ztego tytufi-r osi4grr4lern(gtarn) w rol<u ubieglyrn doch6d w wysokodci:
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jestem czlonkiem zarzqdu (od l<iedy):
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jestenr czlonl<iern rady nadzorczej (od kiedy):
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jestern czlonl<iem konris.ji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytLrtu osi4gn4lem(q{arn) w rol<u Lrbiegtyrn doch6d w wysolco6ci:

- JesLerlr c;z1onl(lelTl zarzqou

(oo Kleoy.):

-.iestem cztonkiem rady nadzorcze.ls (od l<iedy);
-.jestem czlonkiem l<ornisji rewizyjnej (od l<iedy):
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ztego tytLrlu osi4gnqlem(gtam) w rol<u ubiegrynr doch6d
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3, W fundacjach prowadzqcych dziatalnolc gospodarczq:,,,,flJ
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jestern czlonl<iem zarzqdu (od l<iedy):

-

jestern cztonlciem rady nadzorczej (ocl kiedy):

- jestem.

rvysol<osci:
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czlonl<iern konrisji rewizyjnej (ocl l<iedy):

ztego tytLrlu osiqgnqlem(glarn) w rol<u ubiegrym doch6d iv wysol<o$ci:
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Inne dochody osi4gan e
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Zobowiqzania pierrigzne
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CZ4SC B
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NiewtaSciwe sl<reSl ii.
Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rcze.j w rolnictwie w zakresie produrl<cji roSlinnej i zwierzgcej,
rv fornrie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
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Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszlcaniowych,
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