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oŚwnoczENlE MAJĄTKOWE

czlonka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, !r9g4ni!a j:gry9!\i_
osoby zarządzającej i czIonka organu zarządzającego powiatową
-sĘa!ggiłei+9!Ę$
osńą prawną oraz osoby łldającej decyzje administracyjne w imieniu starosty'
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Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują *, konkretnym prrypadku zastosowania,
należy wpisać "nie do§czl"'.
Osoba składająca oświadczenie obot,iązana jest określićprzynależność
poszczególnych skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością majątkową.
Ośłviadczeniemajątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne.
W częściĄ oświadczenia zaw^rte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenieoraz miejsca
polożenia nieruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia

działalnościgospódarczej przez osob1, pełniące funkcj e publiczne (tj. Dz, U. z 2006r. Nr 216,

poz. 1 584
(tj. DZ, U.

z

póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca l998r. o samorządzie powiatowym

z 20l3r., poz.595 z póin. zm.), zgodnie z

art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam

wchodzące rł, skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębn1,:
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tltuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

vv),sokości:
Z tego tytułu"osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód,
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III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych

_

należy podać liczbę i emitenta udziałów:
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udziĄ
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te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów ił, spółce:
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Z tego t}.tułu osiągnąłem(ęłam) rv roku ubiegłym dochód w wysokoSci, ......N.,\,Ę",

",h*l(Ż?

4

wspólnie z innymi osobami ......l!.{Ę.....DO.r-9 §...LJ,...
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Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: """"""
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2. zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(należy podać formę prawną iprzedmiot działalności):........\..t.Ł...DaI3.Cr?!]
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jestem członkie m zarządu(od kiedy)
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jestem członkiem rady nadzolczej' 1od kiedy;: ..1.1.!Ę.Ń.r/..e.IłJ...
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jestem członkie mzarządu(od kiedy):
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Zobowięania pieniężre o wartościpowyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kred}ty
i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkll z jakim
zdarzeniem,w jakiej wysokości): ....l!.lŁ-..Ocm .;.L.y....,,............

