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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

ki

oq
osobqfprairn4 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 kaidej z rubryk,
2. Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
wpisai rrnie dofyczy??.

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynaleLnoSd poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zaft do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obej muje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzon

Ad^l&bpsktorr

hr

l^$oti olo

rswwvrgi

iJncu"s

g*"furcyW

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalno(;ci gospodarczej przez osoby pelni4ce 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 art,25c tej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad
malzeriskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:
I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej ,.....lilt'fu.

4s

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej t ,,...V/€a.
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Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSc
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V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mallonek, z wylqczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek -samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalely podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:
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1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq2 (nale|y podai formq prawn4
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ztego tytulu osi4gnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: tt,\./.e..
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2. W spoldzielniach:
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w roku ubiegrym doch6d w wysokos ci:
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-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
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komisji rewizyjnej (; kt;yj; ... ... .. ... .. .. . ...
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jestem czlonkiem rady nadzorczej (od
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ztegotytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: lr\rLe.
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zlotych
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przypadku pojazd6w

X.
Zobowi4zania pienigzne o warto$ci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty
i poityczki oraz warunki, na jakich zestaly uflzielone (wobec kogo, w zwi1zku z iakim
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PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie aft.233 1 Kodeksu karnego za
$
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci,

?n,At,nffi
'NiewtaSciwe skeSlii.
Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcii roslinnei I zwterzQceJ,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
"' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni
mieszkaniowych,

'

? - -,

-

