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ośwrłnCzENIE MAJĄTKowE poDpls lK
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jedńostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiaiową osoba
prawną oraŻ osoby rrydającej decyzje administracyjne w imieniu staros§t

3.

Uwaga:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

wypelnienia każdej z rubryk.
2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

dotvczy".
Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników
majątkowycho dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce położenia nieruchomości.

(m iej sce zatrudn ien ia, stanowi sko lub funkcj a)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r- o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr l06, poz.679,z1998 r. Nr l13,poz.715 i Nr '162,poz. 1126,z
1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, oraz z 2002 r. Nr l 13, poz. 984 i Nr 2l4, poz. l 806) oraz ustawy z
dnia 5 częrwca l998 r. o samorządzie powiatowym (Dz, U. z2001 r. Nr l42, poz. 1592 oraz z2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz. 558, Nr l 13, poz.984, Nr 153, poz. 127l, Nr 200, poz. l688 i Nr 2l4, poz. 1806), zgodnie z art.25c tej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
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na kwotę:

rodzaj gospodarstwa: ......, powierzchnia:



IlI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udzi ałó:: 4Ńr 

^r|.yt

udziałyte stanowią pakiet większ y niż lfo/oudziałów w spółce: .&łŁ.. ..ddfr' WdA
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nUŁ ... dro*tlv. (

Posiadam akcje w spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta akcji: ...,....1hlę,

Zte,gotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, ........AJLU.....

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przet^r1u - należy podać opis mienia i datę nabycia, od

s%

Vl.
l. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10%, akcji w spółce:

w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

lubjestem takiej działalności (nalezy

podać formę prawną i przedmiot działalności):
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jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): .nU.L.........

Zlegotlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości, ........,...,./lń,ęr.....,

* *:o:o*: 
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, .............ń &
vlll.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu :

iilftĄo.łoą . . .,.. ryaą. : .l&8..b?.6 /4h

Ix.
Składniki mięnia ruchomego o waftości powyżej l0 000 ńotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać
markę, model i rok produkcji):

{/otk;^ąń|, &ń,tn* nlA,
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy);

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku
(

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej l0 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i poĄczki oraz warunki, na jakich
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie ałt. 233 § l Kodęksu karnego za podanie nieprawdy lub

zatajeni e prawdy gr o zi kar a pozbawi en ia wo l ności.

hą*atgrń,lQ .O_.ł.,

' (miejscowośc, data)
.lal'?r,

l Niewłaściwe skreślić.
'Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

. gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dofyczy rad nadzorcrych spółdzie|ni mieszkaniowych
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