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OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE
cztonka zarzCldu powiatu, sekretarza
powiatu, skarbnika powiatu, kierownikajednostki
organizacYinU
~wiatu,
osoby zarz'ldzajClcej i cztonka organu zarz'ldzajClcego powiatowCl osob'l prawnCl oraz osoby
wydaj'lcej decyzje administracyjne
w imieniu starostyl
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,
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(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladaj'lca oswiadczenie obowi'lzana jest do zgodnego z prawd'l, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj'lca oswiadczenie
obowi'lzana
jest okreslic przynaleinosc
poszczegolnych
skladnikow
maj'ltkowych, dochodow i zobowi'lzari do maj'ltku odr~bnego i maj'ltku obj~tego malZerisk'l wsp6lnosci'l
maj'ltkowij.
4. Oswiadczenle maj'ltkowe dotyczy majijtku w kraju i za granlq.
5. Oswiadczenle maj'ltkowe obejmuje rownlei wierzytelnoscl pleni~ine.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Sij informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycz'lce adresu
zamieszkania skladajijcego oswiadczenle oraz miejsca poloienia nieruchomosci.

CZ~SC A
Ja, n iiej pod p isa ny( a),
u rodzony(a)
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slanowisko

lub funkcja)

po zapoznaniu SiE:z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej
przez osoby pe1ni'lce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ie posiadam wchodz'lce w sklad matieriskiej wsp61nosci maj'ltkowej
lub stanowi'lce
m6j
maj'ltek odrE:bny:
I.
Zasoby pienilline:
- srodki pieniE:ine zgromadzone
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- papiery wartosciowe: .

'1:(

L).~I))

?~.~'.
!>;I.v.(.~.!:~~.'.j0.r:~p""

.

n ~.f:( fl\~

.

........................... na kwot~: ..
11.

_

_

D.L

1. Dom 0 powierzchni:
m', 0 wartoSci:
8.9.~~n.Y?k tytuf prawny: L~ :.l~.':'!.I.Y..!.\.~.l0::.l::!.+,eh)~
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nJ•. e.. .. <lvp.] m', 0 wartosci:
tytul prawny:
.
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
C<\l'..tk} J' < •....•.......••...••.....
, powierzchnia:
.
o wartosci:
.
rodzaj zabudowy:
.
tytuf prawny:
.
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
.
4. Inne nieruchomosci:
pow ierzchnia:
m;.~..
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tytul prawny:

.

udziafy te stanowiil

akiet wi~kszy nii 10% udzial6w w sp6!ce:

.
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IV.

Posiadam akcje w sp61kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji:
....................
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akcje te stanowii} pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6!ce:
.............•••......
.CY.k.G. .. Qb~0.~
Z tego tytufu osii}gnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

.
.

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wyfqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego)
od Skarbu Paristwa, innej panstwowej
osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego,
ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce mienie, ktore podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i datE:nabycia, od kogo:
.
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VI.

i. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq' (Ilalezy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci):
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Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelllomocnikiem
(nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci):

.
takiej dzialalnosci
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Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
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VII.

i. W sp61kach handlowych (Ilazwa, siedziba sp6Iki):
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- jestem czlon kie~ zarzqdu (od kiedy):
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- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
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- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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- jestem cz\on~m
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zarzqdu (od kiedy):
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej' (od kiedy):
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- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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3. W fundacjach ~r?wadzqcych dzialalnosc gospodarczq:
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- jestem czlon ki~m zarzqdu (od kiedy):
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- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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Z tego tytulu osi~gn~lem{~lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
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VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia
kwot uzyskiwa nych z kaidego tytutu:

lub innej dzialalnosci zarobkowej
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IX.

Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej

~~~~.
q.~.tj;' ~~1.:.

:.~.~.~.u.

10 000 zlotych (w przypadku 'p-0jazdow mechanicznych
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X.
Zobowi~zania pieni~ine 0 wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci~gni~te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
.
............ . Il.v:.. i? ••••• '*:41. \-, .)
.

CZ~~CB

Powyisze o~wiadczenie skladam ~wladomy(a}, ii na podstawle art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno~cl.
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Niewtasciwe skreslic.
Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6fdzielni mieszkaniowych.

(podpis)

zwierz~cej, w formie

