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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
i
o

osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

t't; dr's{t $ioror,,ieJ,rn
(rnieiscowoSi)
Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryh.
2, JeiLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujA w konkretnym przypadku zastosowania, naleiry
wpisad "nie dotyczv".
3. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleinoSi poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tl<u
objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. O5wiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic1.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnieZ wierrytelnoSci pienigZne.
6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

cz4sc A
J

a. nizej podp i sany( a),

|}
(imiona i nazwisl<o oraz nazwisl<o rodowe)

(rriejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisatni ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej ptzez osoby pelni4ce funl<cje publiczne ( Dz. U, z 2006 r. Nr 216 ,
poz. l5B4) oraz ustawy z dnta 5 czerwca 1998 r, o samorz4dzie powiatowym (Dz. tJ.22016 r.
poz. 814) zgodnie zart.25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sktad rnat2erisl<iej
wsp6lnoSci rnaj4tlcowej lub stanowi4ce m6j rnaj4tel< odrEbny:
I.
Zasoby pienigzne:

eql5

)

IV.
Posiadam al<cje w sp6tl<ach hancllowych

-

nale2y podai liczbg

Ztego tytulu osi4gn4tem(gtarn) w rol<u Lrbieglyrn doch6d w

i ernitenta al<cji: .,.Ujq,.,

V.
Nabytern(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl1czeniem mienia przynaleanego do jego ma.j4tl<Lr
odrgbnego) od Sl<arbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostel -sarnoiz4dLr
terytorialnego, ich zwt4zl<ow lub od l<omunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegato zbyciu w drodze przetargu - nale|y podad opis mienia i datg nabycia, od l<ogo:

VI.

Ztego tytLrtu osi4gn4tem(gtam) w rolcu Lrbiegtyn przych6d idoch6d w wysol<o6ci:

- wsp6lnie z innymi osobarni .., ,.Y9.,9
Z tego tytutu

os i4gn

4tem(gtam)

,..1x*9..

q11

d

ztego tytulu osi4gn4lern(gtam) w roku ubiegtyrn doch6d w wysokosci:
do

VIII.
Inne dochody osi4gane z rytutu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowe.i lub

zajE(,,

x.
mechanicznych naleZy podai markg, model i rol< produl<cji):

X.
Zobowiqzania pieriigzne

o wartoSci

.....

powyzej 10.000 zlotych,

w tym

zaci4gnigte l<redyty

CZ4SC B

Powyzsze oSwiadczenie sl<ladam Swiadorny(a), t2 na podstawie art,233 r\
podarrie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi lcara pozbawienia wolnosci,

r!-t{f* rjoigr^itur, l.l,gl hl$ ,
(nrie.jscowoSi i data)

I N iewtaSciwe
sl<reSl
2

tbvYwi
,

I Kodeksu l<arnego za

cL,*- ftupql".lo
""J
""""

(podpis)

ii,

Nie dotyczy dzlalalnoSci wytw6rczej w rolnictu,ie w zakresie produrlccji roSlinnej i zrvierzgce.j,
rv folrnie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
3
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszl<aniowycli,

