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ośwrłncznNlEMAJĄTK

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika p
organizacyjnej po![Al1 osoby zarządzającej i czlonka organu zarądzającego powial
- osobą praiĘ oraz osoby wydającej decyzje.administracyjne w imieniu starosty'
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(miejscowość)

UWAGA:

1.
2.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupelnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżleli poi".""gólo" rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania,
nateĘ wpisać
!!93!gĘq].
-składająca

3. osoba

4.
5.
ó.

oświadczenie obowiązana

jest określićprrynależność

poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego malżrńsĘ wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe doĘcry majątku w kraju i za granicą,
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne.
w częściA oświadczenia z^warte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dotycące adresu zamieszkania skladającego oświadczenieoraz miejsca
polożenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapozrraniu się z przepisami ustawy z dnia

2l

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj, Dz. U. z 2006r. Nr 216,

poz.

1 5

84

(tj, Dz. U.

z

późn. zm.) oraz

ustawy

z dnia 5 częrwca

z ż0l3r., poz.595 z późn. zm.), zgodnie z art.25c

1998r.

o samorządzie powiatowym

tej ustawy oświadczam, że posiadam

wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
- środkipieniężne zgromadzone w walucie

polskiej,

- środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej

_

" .nOB""S\,nY",

: ....Ń§-....§§}

fi

.

papiery wartościo*., .........NR.....D.fi\ilY

na kwotę:

tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa,...\1Ę-,..D§}.!}1
o

wańościl

powierzchnia:

...:l"""",,"",," ""

rodzaj zabudowy: ..,...............,......
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
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III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych

_

należy podać |\czbę i emitenta udziałów: ........,

...§.c.k...

.....''..""""""""':'
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w społce:
Z tęgo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: """""""""

Iv.
posiadam akcję w spółkach handlowych

_

należy podać liczbę i emitenta

"t".ii,

..tCR..ID}t1)

akcje te stanowią pakiet większy rliż 10"/o akcji w spółce:

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:", " " " "

",

v.

jego majątku
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do
jednostek
samorzadu
oł st artu państwa, innej państwowej osoby prawnej,
które
mienie,
"oŃ"g"l
prawnej
następujące
osoby
t.ry.toriujn.go, ich związków lub od komunalnej
kogo:
_
podać
od
nabycia,
opis mienia i datę
połteguło ziyciu w drodze przetarsu należv

'-_.-:

...-._,,.. ...§łŁbNnl . ,..,.

.....,..

vL
1.

prowadzę działalnośćgospodarczą2 (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

4

wspólnie z innymi osobami

-

Z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:

2. zarządzarrl działalnościągospodarcą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem. takiej

,rĘ UOtlq1

działalności(naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

\.II.
1.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

...[{F- D-N-(ĄY

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W spółdzielnia"t,

-

..,...§.C&-""

§N

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

VrY,

5

-jestem członkiem rady nadzorczej3 iod ki"dy;,

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego t}.tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: """""""""""""",

^Ę D§n\n)

3. W fundaciach prowadzących działalnośćgospodarczą: ",\,I

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

""

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

z tlułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub
podaniem kwot uzyskiwanych z kźdego tytułu: """""-",\",
z"§iŃK-y§A[i__
Inne dochody osiągane

-

aa'lla,69

zajeć,

d

!?.§rE\l
pojazdów
składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku
DĄ) (/:[V "",
mechanicznych należy podać markę. model i rok produkcji): MĘ'

