OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE
cztonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, ~ierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarzqdzajqcej i cztonka organu zarzqdzajqcego powiatowq osobq prawnq oraz osoby
wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl
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, dnia
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skfadajqca oswiadczenie

obowiqzana

jest do zgodnego z prawdq,

starannego

i zupefnego

wypefnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczegolne rubryki
3. Osoba

skfadajqca

majqtkowych,

nie znajdujq w konkretnym

oswiadczenie

dochodow

obowiqzana

i zobowiqzan

przypadku

jest

do majqtku

okreslic

zastosowania,

naleiy

przynaleinosc

odr~bnego

i majqtku

wpisac "nie dotyczy".

poszczegolnych

obj~tego

mafienskq

skfadnikow
wspolnosciq

majqtkowq.
4. Oswiadczenie

majqtkowe

dotyczy majqtku

5. Oswiadczenie

majqtkowe

obejmuje

6. W cz~sci A oswiadczenia
zamieszkania

CZ~SC

zawarte

skfadajqcego

w kraju i za granicq.

rowniei

wierzytelnosci

Sq informacje

oswiadczenie

pieni~ine.

jawne, w cz~sci B zas informacje

oraz miejsca pofoienia

niejawne

dotyczqce

adresu

nieruchomosci.
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(miejsce

po zapoznaniu
gospodarczej
5 czerwca
oswiadczam,
majqtek

si~ z przepisami
przez

1998 r.

osoby
0

samorzqdzie

ze posiadam

odr~bny:

ustawy

petniqce

zatrudnienia,

z dnia 21 sierpnia

funkcje

publiczne

powiatowym

wchodzqce

stanowisko

w sktad

lub funkcja)

1997 r.

0

ograniczeniu

(Dz. U. z 2017

r. poz.

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868L
matzenskiej

wspolnosci

prowadzenia
1393)

zgodnie

majqtkowej

oraz
Z

dziatalnosci

ustawy

z dnia

art. 25c tej ustawy

lub stanowiqce

moj
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V.
Nabytem(am)
od

Skarbu

zwiqzk6w)

(nabyt

m6j

matzonek)

Panstwa)

innej

komunalnej

osoby

zbyciu w drodze przetargu

z wytqczeniem

panstwowej
prawnej

osoby

lub zwiqzku

rnienia
prawneL

przynaleznego
jednostek

metropolitalnego

do jego

majqtku

samorzqdu

nast~pujqce

mienie)

- nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia) od kogo:
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VIII.

Inne dochody

osiqgane

z tytutu

zatrudnienia

lub innej dziatalnosci

zarobkowej

f!.9. 0ig
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kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu:
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z podaniem
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IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej
naleiy podae mark~, model i rok produkcji):

10 000 ztotych

(w przypadku

pojazd6w

mechanicznych
.

X.
Zobowiqzania
warunki,

pienl~zne

0 wartosci

na jakich zostaty udzielone

powyiej
(wobec

10 000 ztotych,

w tym

zaciqgni~te

kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem,

kredyty

i poiyczki

oraz

w jakiej wysokosci):

.
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cz~sc B

Powyisze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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a~ ...~.f~.p.fr..YI1'1(f ,
(miejscowosc,

data)

1

Niewtasciwe

skreslic.

2

Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej
i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.

3

Nie dotyczy rad nadzorczych

spotdzielni

w rolnictwie

w zakresie

mieszkaniowych.
II

produkcji

roslinnej

zwierz~cejJ

w formie

