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OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE
czlonka zarzCldu powiatu, sekretarza
powiatu, skarbnika powlatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarzCldzajClcej i czlonka organu zarzCldzajC\cego powiatowCl osobCl prawnij oraz osoby
wydajqcej decyzje admlnlstracyjne
w imieniu starostyl

P.?"".~J.YQ. , dnia .:J...l:,Otr. .. .-<.QrJ!r.
(Illiejscowo~c)

Uwaga:
1. Osoba skladaj'lca o~wiadczenie obowiC\zana jest do zgodnego z prawd'l. starannego i zupelnego wypelnienia
kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg61ne rubryki nie znajdujC\ w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nle dotyczy".
3. Osoba skladajC\ca oswiadczenie
obowiilzana
jest okre~lic przynaleinosc
poszczegolnych
skladnikow
majC\tkowych, dochodow i zobowiilzan do maj'ltku odrElbnego i maj'ltku objEltego malienskil wsp6Ino~ci'l
maj'ltkow'l.
4. Oswiadczenie majiltkowe dotyczy maj'ltku w kraju i za granicC\.
5. Oswiadczenie majiltkowe obeJmuje r6wniei wierzytelnosci pieni~ine.
6. W cz~~ci A oswladczenla zawarte 5'1 informacje jaw ne, w cz~sci B zas informacje nlejawne dotycz'lce adresu
zamieszkania skladaj'lcego o~wiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomo~c1.
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(mlejsce zatrudnienia. stanowisko lub funk,)a)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci
gospodarczej
przez osoby petni'lce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam,
ie posiadam wchodz'lce w sklad malienskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowi'lce moj
majC\tek odrElbny:
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Za.soby .pieni~i~e:
- srodkl plenlE:zne zgromadzone
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w walucle polskleJ
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1. Dom 0 powierzchni:
m2, 0 wartosci:
tytul prawny: A.r.t:::~/L(';.Z.r..r::2/..
2. Mieszkanie 0 powierzchni:
m2, 0 wartosci:
tytuf prawny: .d/.(,(.:::.~r.-:r..c...?.Y. ..
3. Gospodarstwo
rolne:
._
rodzaj gospodarstwa:
~£().C;;U ..E
, powierzchn ia:
!J.9.
.
o wartosci:
LQQ.~
.
rodzaj zabudowy:
,4..9. .f..c... 0.LY.c. .2."£
.
tytul prawny:
uI..t.A..5.:L<!..O L.
.
z tego tytulu osi'lgn'llem(lllam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci:
.
4. Inne nieruchomosci:
powie rzch n ia:
.
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Ill.
Posiadam udzialy w sp6lkach

.....
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handlowych

- naleiy podae liczbll i emitenta

udzial6w:

.
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udzialy te stanowiq

pakiet wi~kszy nii 10% udzial6w w sp6lce:

Z tego tytufu osiqgn'llem(lllam)

- naleiy podac liczb~ i emitenta

pakiet willkszy nii 10% akcji w sp6ke:

Z tego tytulu osi'lgn'llem(lllam)

.

w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

akcje te stanowi'l

.

w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

akcji: .... ~f.(;:~t...?(?.tX.C
...:..Y..

....

.
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V.
Nabylem(am)
(nabyl m6j malionek,
z wY!'lczeniem mienia przynaleinego
do jego maj'ltku odrllbnego)
od Skarbu Paristwa,
innej paristwowej
osoby prawnej,
jednostek
samorzqdu
terytorialnego,
ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi'lzku metropolitalnego
nastllPuj'lce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podae opis mienia i datll nabycia, od kogo:
.
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VI.

1. ProwadzEl dzialalnosc gospodarczilz (naleiy podae formEl prawnq i przedmiot dzialalnosci):
........................
N. .1.1<' .. fJ.l? ..7./.. , ~.':(.
- osobiscie
- wsp61nie z innym i osoba mi

.

.
.
.

Z tego tytulu osiilgnqlem(Ellam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczil lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
(naleiy podae formEl prawnq i przedmiot dzialalnosci):

.
takiej dzialalnosci
.

- osobiscie

.

- wsp61nie z in nymi osobami

.

Z tego tytulu osi'lgn'llem(Ellam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

VII.
1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki):
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.

- jestem czlonkiem zarzildu (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytulu osiilgnillem(Ellam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
2. W sp6ldzielniach:

.
.

- jestem czlonkiem zarz'ldu (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytulu osiilgnil1em(Eltam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

.

3. W fundacjach prowadz'lcych dzialalnose gospodarczil:

- jestem cztonkiem zarz'ldu (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytutu osi'lgn'llem(~lam)

.

w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osiilgane z tytulu zatrudnienia
kr,0t uzyskiwa nych z kaidego tytulu: ...2:.9 ..7...
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lub innej dzialalnosci zarobkoweJ lub zaj~c, z podaniem
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IX.

Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podac mat~, m0gel i rol.Pro~Cji):
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X.
Zobowiilzania pieni~ine 0 wartoSci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaci'lgni~te kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi'lzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
.
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cz~scB

Powyisze oswiadczenie skladam swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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Niewlasciwe skreslie.
z Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzE:cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.
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