
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
czlonka Zarządu Powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu,(!Ęrormi kł jerlnostki organizacyjnej powiatu!

osoby zarządzającej i członk2 organu zarządzającego powiatową osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje rldministracyjne w imieniu starostyl

.?t ;, V.J i. Z .... ....,..,., d n i a ..,....f , t...L. l,.,,| (..,Yk....,.
.(miejscowość 

)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypelnienia

każdej z rubryk
ż. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zasto§owania, naleĘ wpisać

"nie dotyczv".
3. Osoba skladająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objęt€go malżeńsĘ wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje nieja\łne dotyczące adresu

zamieszkania sldadającego oświadczenie oraz miejsca -położenia nierucbomości.

oraz nazwisko rodowe)

Po zapoznaniu się z przepjsami ustawy z dnia 21 sierpnia 1 997r, o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarc zej vzez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z l998 r, Nr 1l3, poz. 715 iNr 162, poz. 1126,z1999r.Ńr49,
Poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr lJ3, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200l r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 200ż t. Nr 23, poz. 2żO,Nr 6ż,
Poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200. poz. 1688 i Nr 214, poz. l806), zgodnie z arl.25c tej ustawy
oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkorvej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w rła]ucie po]sk;ej:,.,,.,,,,.,,.,., ..:1.1,( ..(!(|,,1 ,, !. : i. , . , . , . , . , . . . . . . . , , . . . , . , .

- papiery wartościowe:...,...,,.....,...l.,,l L....-.-.LlĘ.L...l.(.!,.L1.....,.......,...,,... na kwołd,.,..1_.,,,,dJ

III.
Posiadam udział; u spólkach handlorłych -nalez1 podac ijczbę iemitenta r,dzialów: . ;0(.Jit'"j:}t, ,J 

I



udzjały te stanowia. pakiet większy niż l0% udziałów w spółce:,....,,..,.,,. .,,..l.i.....i:.t {:,.:.:.!.
Z tego t)tułu osi€nąłem(ęłam) wroku ubiegłym dochódiv wysokoSci, .. ;, i. .1l,:il tt;,' ...........

NabYłem(am) (nabył mój małżonek, z rvyiączenieln mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu państwa,
innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ter],,torialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej

::::::],::,]::ll lll|l i]i]lli]" 1|||'il.},i,,}ffłi,;i?;1| 
na]eży podać opis mienia idatę naiycia,-od kogo:, --J )

Składniki mienia ruchomego o,uaności _pouyżeJ 1_0 9q0 lotl_c| 11 przypadku pojazdórł mechanicznych należ1 podac
markę. model i rok produkcji): ..'.|-'..-1..fl.*_!_.-._.... .łi _11, ',, ,. . . i



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań.233 § l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

lat,u yx, C,, tE oL,,2Cl lł r

ł;,.d;;;;;;;,;;;;j

T ---;.:-- ,
N lewlasclwe sKIestlc.

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad n adzorcrych spółdzielni mieszkaniowych.


