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oswIAD c zENrE MAJATKOWE
powiatu,
czlonka z rz4du
sekretarza powiatu, skarbnika powiatu,rk!erownika jednostki
_ organizacvjnej,oowiatuo osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego powiatow:1
osob4 prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyl
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Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryh.
2, JeiLeli poszczeg6lne rubryl<i nie znajduj4 w konkretnynn przypadku zastosowania, naleZy
wpisad "nie dotvczy",
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynaleLnoS6 poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zari do maj4tku odrgbnego i majqtl<u
objgtego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 majqtkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaf informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

QnwCu,{
(miejsce zatrudnienia, stanowisl<o lub funl<cja)

po zapoztlaniu sig z przepisatni ustawy z dnra 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniLr prowadzenia
dziatalno6ci gospodarczej przez osoby pelrri4ce funl<cje pLrbliczrre ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,
poz. l5B4) oraz ustawy z dma 5 czerwca 1998 r. o sanrorz4dzie powiatowyrn (Dz. U.22016 r,
poz. 814) zgodnie z art.25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sldad malzerisl<iej
wsp6lnoSci rnaj4tl<owej lub stanowi4ce rn6j majqtel< odrgbny:
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Zasoby pieniqzrre:
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Z tego tytutLr osi4gn4iem(gtarn) w rol<u ubiegtym doch6d w wysol<oSci: ,.lrflY-...
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V.
Nabylern(anr) (nabyl noj malhonek, z wylqczeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrqbnego) od Sl<arbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostel< samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzl<ow ILrb od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbycitt w drodze przetargu - nalezy podai opis mienia i datg nabycia, od l<ogo:
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przedrniot dzialalnoSci):
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VII.
1. W spolkach handlowych (rrazwa, siedziba

-

sp6tl<i): ld#-

jestem czlonl<iem kornisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osi4gnqlern(qlarn) w rol<u Lrbieglym dochod w wysol<oSci:
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Z tego tytulu osi4gn4lern(Elam) w rol<u ubieglyrn doch6d w wysol<odci:
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CZESC B

Powyzsze oSwiadczenie sl<ladam $wiaclomy(a), i2 na podstarvie art.Z33
$
podanie nieprawdy lub zatajerrie plawdy grozi l<an pozbawienia wolnosci,
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ii.

Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6r'czej w rolnictwie w zakresie produl<c.ji loSlinnej i zu,ierzgce.i,
rv forntie i zakresie gospodarstwa r.odzinnego.
i Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni
mieszlcaniowych,

