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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizaryjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powialową

osobą prawną oraz osob} wydającej aecyz;e adminisńacyjne w imieniu starosĘl

u.?.!-..g.p./2.,.
(mtejscowośc)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdąo starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ
wpisać "nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowycho dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
obiętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe doĘcry majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaŚ informacje
niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia

nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, niżej

urodzony(a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia I997r, o ograniczeniu prowadzenia

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz. U. z2006r., nr 216, Poz.
1584 ze zm) oraz ustawy z dnia 5 częrwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U, zŻ001 t.
m I42, poz. 1592 zę zm\anami), zgodnie z art. ż5c tej ustawy oświadczam, ze posiadam

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

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pienięzne zgtomadzone w walucie polskiej:

,ltll§ "pii.i.,łżi
- środki pienięzne zgtomadzone w walucie obcej:
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papiery wartościowe:

rodzaj zabudowy:
tltuł prawny: ..............

Z tego tl.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości:

o wartości:

III.
Posiadam udztŃy w spółkach handlowych

udziaĘ te stanowiąpakiet większy

.ł?r.:ś, e

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji:.

,ł.!4.'C

akcje te stanowiąpakiet większy niz I0% akcjiw spółce:

ęf,ą ,, ,:
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v.
Nabyłem(am) (nabył moj mŃżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vI.
1. Prowadzę dzińalność gospodarcz{ (naleZy podać formę prawną i przedmiot działalności):

H,.L

- wspólnie z innymi osobami

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): """"""",ł,ł*-+, 
'9.y....-....,-.-....,.,......,.,

" """""" " 
:" " 

" 

|" ",I" " ",Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:. . . , . .

2. W spółdzielniach:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
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- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

rŃ;;;i;;k;;ń:^,)'ii,r;k6i .- - .k'...:

*k:, .ir? l3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

\TII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia
z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:

lub innej działalnoścr

..............,.... .....JrIi.....,i,Q'ii.:,:: :,, {. l.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej i0.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji): .....,.....

x.
Zobowiązania pienięzne o waftości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredl.ty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzęnięm, w j akiej wysoko ści) : ......,....,.....
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CZĘŚC B

I
r?hłł'c 30.oł. bt L

TŃie*łaSci*. skreślić.
2 Nie dotyczy dziŃalności wltwórczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rudnadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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