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OSWTADCZENIE MAJATKOWE
czlonka z rz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego powiatow4
osob4 prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starosty'
.
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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. Jei.eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiry
wpisad ttnie dotvczy"
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleinoSd poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych dochod6w

i

zobowi4zaft

do maj4tku odrgbnego i maj4tku

objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. Oswiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju i za granic4.
5. Oswiadczenie maj4tkowe obej muje r6wniei, wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B za9 imformacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajAcego oSwiadczenie oraz miejsr:a poloZenia
nieruchomo3ci.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig zprzepisami 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 zdnia5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U.z2016r.
poz. 8 14 z p6Ln. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w skiad
mal2eriskiej wsp6lno$ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pieniEzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:.[. , nld.. , . ,lrf1U nl..
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- nalezy podai liczbq i emitenta udzialow:
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;ldgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
rJl

V.
Nabylem(am) (nabyt m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paflstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwrqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbycit w drodze przetargu - nale?y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:

gospodarcz1' (nalezy poda6 formg prawnq

-

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):11 nfg.\Ho\Vtrt .\

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokdSci:

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
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jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):
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dzialalnoSci):

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

3. W fundacj ach prow adzqcy ch dzialalnoSi gospodarcza:.14, .,fll.9.,
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jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .( .n,ll,.

z

.

.

rM

..n , hi.e....

tego tytulu osiqgn4lem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
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VIII.

Inne dochody osi4gane z tTiulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6,
zpodanie4rkwotuzyskiwanychzka2degotytulu:
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IX.
chomego o warto6ci powyzej 10.000 zlotych
y podad markq, model i rok produkcji):

(w

przypadku pojazd6w

X.
Zobowiqzania pieniEzne o waftoSci powyzej 10,000 zlotych, w tym zaci4gntigte kredyty
i poLyczki oraz warunki, na jakich zostaly pdpielone (wobec kogo, w zwiyz:ku z jakim
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Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2na podstawie aft.233 g 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.
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i.

dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej i zwierzqcej,
formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
w
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' N i e dotyczy r ad nadzor czy ch sp6tdzielni mieszkaniowych.

