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OSWIADCZENIE

MAJ1\ TKOWE

_

__

cztonka zarz du owiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatuQ<.ierownika ,jednostki
organizacyjnej powiatu osoby zarz~dzaj~cej i cztonka organu zarz~dzaj~cego powiatow~ osob~
prawn~ oraz osoby wydaj~cej decyzje administracyjne w imieniu starostyl
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(miejscowosc)

Uwaga:
I. Osoba skladajllca
oswiadczenie
obowillzana
jest
do zgodnego z prawdll,
starannego i zupelnego
wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduh w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladajllca
oswiadczenie
obowillzana
jest okreslic
przynaleznosc
poszczegolnych
skladnikow
majlltkowych, dochodow i zobowillzan do majlltku odr~bnego i majlltku obj~tego wspolnoscill majlltkowll.
4. Oswiadczenie majlltkowe dotyczy majlltku w kraju i za graniq.
5. Oswiadczenie majlltkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte sll informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczllce adresu
zamieszkania skladajllcego oswiadczenie oraz miejsce polozenia nieruchomosci.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Oz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126,
z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c
tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzenskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j
majqtek odr~bny:
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Zasoby pieni~zne:
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srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej:
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powierzchnia:

.

L..AJti

.trl.~/\~.~f::..
...~~.~/~ ....Ql5..Y.1Q ..... .s...9TW10>~'O'.~L~
...001.~.[g0.~

-

....
?gJJ cL:.

...Lov.A:~L!,J.\;:,,,,gl,\yqO,,,,,~~:\;JC~0\'W'0Tw0~JbQ.,wD'
o-warram:

...

A)?.\.0~~~A
o..~.o.10.1rJf.!. 1J y ~9
~y..\.W\0.~~q>.t: Ik:.0:\7e.6~.kq

\

2..0_ ..a;p?.~ .

~Q&.~

.

tytul prawny:

.

J)

Ill.

~.I.eJx.Q~j~

Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udzia16w:
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IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:
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V.
Nabylem(-am)

(nabyl m6j malzonek, z wyhl.czeniem mienia przynaleznego

Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz<tdu terytorialnego,

do jego maj<ttku odr~bnego) od Skarbu
ich zwi<tzk6w lub od komunalnej osoby

prawnej nast~puj<tce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od
kogo:
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VI.
I. Prowadzer dziafalnosc gospodarCZ'l2 (nalezy podac former prawn'l i przedmiot dziafalnosci):
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Z tego tytufu osi<tgn'lfem(l(fam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci:
2. Zarz'ldzam

dziafalnosci'l

gospodarcz'l

lub jestem

podac former prawn'l i przedmiot dziafalnosci):

przedstawi~ielem,

.

pe~lxcnikiem
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takiej dziafalnosci

(nalezy
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Z tego tytufu osi<tgn'lfem(erfam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:
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sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki):
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- jestem czlonkiem zarz'ldu (od kiedy):

.

'

.

- jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytufu osi<tgn'llem(erfam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:
2. W sp6fdzielniach:
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- jestem czlonkiem zarz'ldu (od kiedy):

.

- jestem czfonkiem rady nadzorcze/

.

(od kiedy):

- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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3. W fundaejaeh prowadz'teyeh dzialalnosc gospodarez't:
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- jestem ezlonkiem rady nadzorezej (od kiedy):
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- jestem ezlonklem komlsjl rewlzYjnej (od ktedy)
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VIII.
Inne doehody

osictgane z tytulu

zatrudnienia

lub innej dzialalnosei

zarobkowej

lub zaj~c, z pOda~l

kwot
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IX.
Skladniki mienia ruehomego

0

wartosei powyzej 10 000 zlotyeh (w przypadku pojazd6w meehanieznyeh
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mark~, model i rok produkeji):

nalezy podac
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X.
Zobowi'tzania pieniyzne

0

wartosei powyzej 10 000 zl, w tym zaeictgni~te kredyty i pozyezki oraz warunki, na jakieh

zostaly udzielone (wo bee kogo, w zwi'tzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosei):
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Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci .
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(micjscowosc, data)

Niewlasciwe
Nie dotyczy
gospodarstwa
3 Nie dotyczy
1

2

.

skreslic.
dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinJ1ej
rodzinnego.
rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych

zwierz~cej, w formie

zakresie

