
OSWIADCZENIE MAJ/^TKOWE

cztonka-earzqdu powiatu, sekrotarza powiatu, skarbnika powiatu; kierownika jednostki organizacyjnej
poyviatu, osoby zarzqdzajqcej »cztonka organu zarzqdzajqccgo-powiatowq osobq prawnq oraz osoby

I  f wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starosty^

'  .\acdh dnia r.
/  I , j . , (miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

Z, Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadkg zastosowania. nalezy wpisac "nie dotvczv".
3. Osoba sMadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okresliS przynaleznosd poszczegolnych skfadnikow

majqtkowych, dochoddw i zobowiqzan do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego matzedskq wspdinosciq
majqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniqzne.
6. W czqsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci 6 zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SCA

Ja, nizej podplsany(a), r.
_  _ (irriiona i nazwisko oraz naz'Wisko rodowe)

urodzony(a) w

«t?/. .f. ...idfT: .....9..
T

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogranlczeniu prowadzenia dziatainosci

gospodarczej przez osoby peiniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad mafzehskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce mdj
majqtek odrqbny:

I.

Zasoby pienlqzne:

- srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: ,

-srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej:



,0 O '- papiery wartosciowe: A

na kwot^:

II. y( 2 "^c ,1 J»crtfrr- ^
1. Dom o powierzchni: .^....2.¥].C. o wartoki: Z tytut prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni; o wartosci: tytol prawny:
3. Gospodarstwo rolne: ^

rodzaj gospodarstwa: hU. , powierzchnia:
o wartoki:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

Z tego tytutu osiagnqlem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoki:
4. Inne nieruchomoki: r t /

powie rzch n ia: .... .J?.A. itt flitr. ?.(!. 9S£i..r.
l  t::?.. rrr. h9.FSf2..~..

o wartoki:

tytut prawny: .4.

III.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac iiczb^ i emitenta udziatow:

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osiagnatemj^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczba i emitenta akcji;

t
akcje te stanowia pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osiagnatem(atam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki:

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrabnego)

od Skarbu Pahstwa, innej pahstwpwej osoby prawnej, jednpstek samorzadu terytorialnego, ich
zwiazkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego nastapujace mienie, ktore podlegato

zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i data nabycia, od kogo:



VI.

1. ProwadzQ dziatainosc gospodarcz^^ (nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci):

- osobiicie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiggnqfem(Qtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarz^dzam dziafalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podad form^ prawn^ 1 przedmiot dziatalnoki):

- osoblscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytufu osiggnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki:

Vil.

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): ,

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): sJZ.

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochbd w wysokoSci:

2. W spotdzielniach:

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalno^d gospodarcz^:

7
-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):



- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qlam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialainosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu;

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotycti (w przypadku pojazdow mectianicznycti

nalezy podac mark^, model i rok produkcji):

X.

Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotycti, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

^' 7



CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby sktadaiacej oswiadczenie:

Miejsce poloienia niemchomosci wymienionych w punkcie II czqscI A (adres):
1

2  .'.V.V.... 

3

4

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoki.

(iiMo
(miejscowosc, data)

J

odpis)

^ Niewfasciwe skreslic.

^ Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej 1 zwierz^cej, w formie
I zakresie gospodarstwa rodzinnego.

^ Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.




