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OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE
cztonka zarzC}du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki orgamzacyjnej
powiatu, osoby zarzC}dzajC}ceji cztonka organu zarzC}dzajC}cegopowiatowC} osobC} prawnC} oraz osoby
wydajC}cej decyzje administracyjne
w imieniu starostyl

, dnia .. f(l.:.P.-f.
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(m iejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca

oswiadczenie

obowiqzana

jest do zgodnego z prawdq,

starannego

i zupetnego

wypetnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczegolne
3. Osoba

rubryki

sktadajqca

nie znajdujq w konkretnym

oswiadczenie

obowiqzana

majqtkowych,
majqtkowq.

dochodow

i zobowiqzan

4. Oswiadczenie

majqtkowe

dotyczy majqtku

S. Oswiadczenie

majqtkowe

obejmuje

jest

do majqtku

rowniei

przypadku
okreslic

zastosowania,

naleiy

przynaleinosc

odr~bnego

i majqtku

wpisac "nie dotyczy".

poszczegolnych

obj~tego

matienskq

sktadnikow
wspolnosciq

w kraju i za granicq.
wierzytelnosci

pieni~ine.

6. W cZE:sciA oswiadczenia zawarte Sq informacje jawne, w cZE:sciB zas informacje
zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomosci.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziafalnosci
gospodarczej przez osoby pefniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w skfad mafienskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j
majqtek odr~bny:
I.
Zasoby pieni~ine:
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej:
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1. D~m 0 po.wierzch~i: ../6.0.1.3.0.
2. Mleszkame 0 powlerzchm:
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~artosci: ~~.Ol27.o ..e-1... tytuf prawny: .1J-r0I.h!.la...srJ.o.s.~<;:;..
m , 0 wartoscl:
tytuf prawny:
.

, 0

c:!z~.ry ,

powie rzchnia:

.

o wartosci:
rodzaj zabu dowy:
tytuf prawny:
Z tego tytufu osiqgnqfem(~fam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci:
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udziafy te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% udziaf6w w sp6ke:

.

Z tego tytufu osiqgnqfem(~fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

.

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6ke:

.

Z tego tytufu osiqgnqfem(~fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

.

v.
Nabyfem(am) (nabyf m6j matzonek, z wyfqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej
osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego,
ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce mienie, kt6re podlegafo
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VI.

1. Prowadz~ dZiat~lnOS~SPOdarCZq2
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(naleiy podae form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci):

.

.

- wsp61nie z innymi osobami

.

Z tego tytutu osiqgnqtem{~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem,
petnomocnikiem

.
takiej dziatalnosci
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- osobiscie

.

- wsp61nie z in nymi osobami

.

Z tego tytutu osiqgnqtem{~tam)

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

.
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- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

.

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytutu osiqgnqtem{~tamt w roku }J~i gtym doch6d w wysokosci:
2. W sp6tdzielniach:
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- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

.

- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

.

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytutu osiqgnqtem{~tam)

.

3. W fundacjach prow}dzqcych
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w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:
dziatalnose gospodarczq:
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- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

.

- jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytufu osiqgnqfem(t::fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

.

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytufu

zatrudnienia

lub innej dziafalnosci zarobkowej

lub zajt::c, z Rodanie.m
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IX.
Skfadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiel,10 000 zfotych (w p~adku
pojazd6w mechanicznych
naleiy podac markt::, model i rok produkcji):
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X.
Zobowiqzania pienit::ine 0 wartosci powyiej 10 000 zfotych, w tym zaciqgnit::te kredyty i poiyczki oraz
warunki na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
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Powyisze oswiadczenie

sktadam swiadomy(a),

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia

(Oh.5.0c2 ...1.r?03
(miejscowosc,

na podstawie

art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

..aZ.2.W

data)

1

Niewtasciwe

skreslic.

2

Nie dotyczy

dziatalnosci

i zakresie gospodarstwa
3

ii

wolnosci.

wytw6rczej

w rolnictwie

w zakresie

rodzinnego.

Nie dotyczy rad nadzorczych

sp6tdzielni

mieszkaniowych.

produkcji

roslinnej

zwierz~cej,

w formie

