
oŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE
członl<a Zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu,

osoby zarządzającej i członka organa zarządzającego powiatową osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administraryjne w imieniu starostyl

:1*ł!-9.L. ...,...,., dnia i! OLi,lo15
(miejscowość)

Uwaga:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodn€go z prawdą, starannego i zupełnego rrypelnienia

każdej z rubryk.
2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać

"nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńsĘ wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkołym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierątelności pieniężne.
6. W częŚci A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania §kładając€go oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia l997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publicme (Dz, U. Nr 106, poz.679, z l998 r, Nr 113, poz.715 i Nr l62, poz. 1126, z l999 r. Nr 49,
Poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r, Nr 1l3, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z200l r. Nr l42, poz. 159ż otazz2O0ż r. Nr23, poz.220,Nr 62,
Poz.558, Nr l13, poz.984, Nr 153, poz. |ż71, Nr 200, poz. 1688 iNr ż14, poz. 1806), zgodnie zarl. ż5c tej ustawy
oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pienięzne: ,_ -/

II.
l. Dom o powierzchni: ..§!Ł.Ś
2. Mieszkanie o powierzchni: ..

3, Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ...-.....,.., powierzchnia: .....;;........ o waltości:

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ,./}!.*.

mląĄqań'Ćorne

4. Inne nieruchomości:
po;i.;r.hn;, .,.,..n.U.ę........dłęł..!ł1..........,..........o waności:
tyuł prawny:,....,.......,...........=.............\................



Iv.

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu teryorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawn€i

Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę iemitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w społce: .......,...lv"tŁ.... 1L._o!i!
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.....llrł,{.

VII.
l. W spółkach handlowych 1nazr.l a. siedziba spółki): ......|.*.ś.. C]:*ł.Lg.ł..

-jestem członkiem zirądu (od kiedy):.,..........,....:-....................,.,.... )....t.,.,...............
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......;,.............,,...
-jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): .,....ri....................
Z tego tytulu osiągnąlem{ęIam 1"w ioliu ubieglyń dochód w wysokości: ...,:,_C ....O$ką.,.

2. W spółdzielniach: .........i:-....duĘ .4/Ę,.........,.,.,..,,,,. (
- jestem człoŃiem zarządll (od kiedy,1: 1).,,.........-

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,.......:._.................
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........:.-....,.,.......
Z tego t},tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w *yr"il;;i, .,.,.,iĆ....eU|19'x .,ł

, podaniery kwot uzyskiwanych
.)..,,{) !. 
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Składniki mienia ruchomego o waności po}vy?ej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleźy podać



x,
Zobowięania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i po,i.yczki oraz warunki, na jakich

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233
zaĄenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

. aaj}glrr..,.. ł..t.,.9.. k.t.d,p.ih
(miejscowość, data)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakesie
_ 
gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadznrczych spółdzieIni mieszkaniowych.

§ 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub

%-qp-yt*,
tbbdpio

produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie


