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cztonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarzqdzajqcej i cztonka organu zarzqdzajqcego powiatowq osobq prawnq oraz osoby
wydajqcej decyzje administracyjne
w imieniu starostyl

.8.'7:!)TJ:!:Y./I7::,

dnia

?:.~'..~.~.....':!.. .

(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadaj(lca oswiadczenie

obowi(lzana jest do zgodnego z prawd(l, starannego

i zupetnego wypetnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajduj(l w konkretnym

przypadku zastosowania,

naleiy wpisac "nie dotyczy".

3. Osoba

okreslic

poszczegolnych

sktadaj(lca

maj(ltkowych,

oswiadczenie

dochodow

obowi(lzana

i zobowi(lzan

jest

do maj(ltku

przynaleinosc

odr~bnego

i maj(ltku

obj~tego

matiensk(l

sktadnikow
wspolnosci(l

maj(ltkow(l.
4. Oswiadczenie maj(ltkowe

dotyczy maj(ltku w kraju i za granic(l.

5. Oswiadczenie maj(ltkowe

obejmuje

6. W cz~sci A oswiadczenia

rowniei

wierzytelnosci

zawarte s(l informacje

zamieszkania sktadaj(lcego oswiadczenie

pieni~ine.

jawne, w cz~sci B zas informacje

oraz miejsca potoienia

niejawne

dotycz(lce adresu

nieruchomosci.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu
gospodarczej
5 czerwca

osoby

ie

posiadam

ustawy

petniqce

1998 r. 0 samorzqdzie

oswiadczam,
majqtek

si~ z przepisami
przez

z dnia 21 sierpnia

funkcje

publiczne

powiatowym

wchodzqce

1997 r. 0 ograniczeniu

(Oz. U. z 2017

r. poz.

(Oz. U. z 2017 r. poz. 1868),

w sktad

matienskiej

wsp61nosci

prowadzenia
1393)

zgodnie

majqtkowej

oraz

dziatalnosci

ustawy

z dnia

z art. 25c tej ustawy
lub

stanowiqce

m6j

odr~bny:

I.
Za,soby .pi~ni~i~e:
- srodkl plenl~zne

.~

zgromadzone

..
.
w walucle polsklej:

zgromadzone

w walucle

: :

- srodkl plenl~zne
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~: Dom 0 powierzchni:
2. Mieszkanie 0 powierzchni:

m2,

3. Gospo~arstwo rolne:
R0
rodzaJ gospoda rstwa:
o wa rtosci:
d,6.-;..t:? .l?. If:?

L l':r

rodzaj za bu dowy:

1..3P':..~?.qtytut

wartosci:
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z tego tytutu osiqgnqtem{~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: .... !Y./fi.. ..J?.P.l..(qy
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Ill.
Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych - naleiy podae Iiczb~ i emitenta udziat6w: ....
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udZlaty te stanOWlq paklet wl~kszy nlZ 10% udzlatow w spoke:
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7.

tytutu OSlqgnqtem(~tam) w roku ublegtym dochod w wysokoscl:
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V.

Nabytem{am) (nabyt m6j mationek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej
osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego,
ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce mienie, kt6re podlegato
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podae opis mienia i dat~ nabycia, od kogo:
.
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VI.
1. Prowadz~ dziafalnosc

gospodarCZq2 (naleiy
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2. Zarzqdzam
(naleiy

dziafalnosciq

podac form~

gospodarczq

prawnq

lub jestem

i przedmiot
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Z tego tytufu

osiqgnqfem(~fam}

VII.
1. W sp6fkach handlowych

...:

w roku ubiegfym

czfonklem

f..~..r:!!..9..ry.qlj

zarzqdu (od kiedy):
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N'li ~
jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
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- jestem
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komisji

rewizyjnej
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(nazwa, siedziba sp6fki):

:

- jestem
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Z tego tytufu
3. W fundacjach

osiqgnqfem(~fam)
prowadzqcych

w roku ubiegfym
dziafalnosc

doch6d

w wysokosci:
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- Jestem eztonklem komlsJI rewlzYJneJ (od kledy)
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VIII.
Inne doehody

osiqgane z tytutu

zatrudnienia

lub innej dziatalnosei

zarobkowej

lub zajE:c, z podaniem
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IX.
Sktadniki mienia ruehomego 0 wartosci powyiej
naleiy podac markE:, model i rok produkeji):

10 000 ztotyeh (w przypadku

pojazdow

meehanieznyeh
.
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X.
Zobowiqzania pieniE:ine 0 wartosei powyiej 10 000 ztotyeh, w tym zaeiqgniE:te kredyty i poiyezki oraz
warunki, na jakieh zostaty udzielone (wo bee kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosei):
.
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Powyisze oswiadczenie

sktadam swiadomy(a),

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia

(miejscowosc,

1
2

art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

data)

Niewtasciwe

skreslic.

Nie dotyczy

dziatalnosci

i zakresie gospodarstwa
3

ii na podstawie
wolnosci.

(pod pis)

wytw6rczej

w rolnictwie

w zakresie

rodzinnego.

Nie dotyczy rad nadzorczych

sp6tdzielni

mieszkaniowych.

produkcji

roslinnej

zwierz~cej,

w formie

