
ośwnnczENlE MAJĄTKowE
członka zzrząd,u powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjneipowiatu,

osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje adrninistracyjne w imieniu starosĘ' 
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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

,.*::;:rł'ilJŁ*u,re rubryki nie znajdują .tv konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać

"nie dotyczy"
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśtić przyna|eżność poszczególnych składników

majątkowych,
, dochodów izobovńązań do majątku odrębndgo i majątku objętego maŁeńsĘ wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczeniz zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszl<ania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚc A

Ja, niżejpodpisany(al, ,,H,.* j-t,|ł Y} . ,,.H f,i:ł.i.>.ł*.*.*...,,.,,.,E.L.:l.*.*,......_,,.,.. j:i,y).k:il,: i:--i *:::
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

pozapoznaruusięzprzepisamiustawy zdniaZl sierpnia I997r.oograniczeniuprowadzeniadziałalności gospodarczejprzez
osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r, Nr 1 13, poz,715 i Nr 162, poz, 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z 2000 r, Nr 26, poz. 306 ofaz z 200ż t, Nr 113, poz,984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnla
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. tJ. z200l r. Nr 142, poz. I59ż otazz2O0ż r. Nr 23, poz, żż0, Nr 62,

poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr i53, poz.127I, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie zart.25c tej ustawy
oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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nI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych -należy podać liczbę i



!V.
Nabyłem(am) (nabył moj mŃZoneĘ z wyłączeniem mieni a przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terl,torialnego, ich zwięków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które pgllegało zbyciu w drodze przetargo - naleĘ podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

kwot uzyskiwanych

udztały te stanowią pakiet większy niż
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku

Ix.
Składniki mienia ruchomego
markę, model i rok produkcji):

(w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podać
,-.... .-.. - -:ł.';'.,. *..'..,....,....
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Zobowięania pienięzne o wartości powyzej 10.000 zaciągnięte kedyty i pożyczki

jakim zdarzeniem, w
ńotych, w tym
związku z

oraz waruŃi, na jakich
jakiej wysokości):
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' PowYŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iżna podstawie art,233 § 1 Kodeksu kamego zapodanie nieprawdy lub
zatajenie-prawdygrożikarapozbawieniawolnośc j
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' Nie dotYczY dzińalnoŚci wytwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji rośIirurej i mvierzęcej,w formie i zakresie
^ 
gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotycz y rad, nadzorczllch spółdzielni mieszkaniowych,


