OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
członk-lylądrr poryi_atu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiam;osoBy żarżądzająceji członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby
administracyj ne w imieniu starosĘl
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Uwaga:
1.

ż.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego
wypełnienia każdej z rubryk.

z prawdą, starannego i

zupełnego

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisaĆ
"nie doĘczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprrynależnośćposzczególnych składników

majątkowych, dochodów
wspólnością majątkową.

i

zobowiązań do majątku odrębnego

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w

i

majątku objętego małżeńsĘ

kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obej muje również wierzytelności pieniężne.

6.

częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci.

W

tt-rd^

(miej sce zatrudnienia,

wisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci
gospodarczej przóz Ósoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. z ż0l7 r,,poz. 1393) oraz ustawy z dnia 5
Órer*ca l998 r. o"u^orŹądrie powiatow}m(Dz.|J.z2017 r.poz.l868 z poźn.zm. ), zgodnie zart,Ż5ctej
ustawy oświadczam, że pósiadim wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące
mój majątek odrębny:
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II.
1,

Dom o powierzchni: ....,,...;.=..

2. Mieszkanie o powierz"ł,ni, ..5§lS,..
3. Gospodarstwo rolne:
:......................,........,,

powierzchni", ....}0|3},..hr.ę*......

Z tego^§rtułu qsiągnąłer,n(ęłam) w rokg3bi
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o wartości:

III.
Posiadam

udziĘ

w spółkach handlowych -naleĘ podaó liczbę i emitenta ldziałów:

'

6l§r

#łt

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż l0%o udziałów w społce:

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku

Tv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych , naleĘ podać liczbę i emitenta akcji:..,,......

Ztego$ułu
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z vłyłączeniem mienia prrynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich młiązkow,
komunalnej osoby prawnej Lub młiązku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w
drodze przetargu - naleĘ podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

wspólnie z innymi osobami

-

Ztego tlĄufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: .............,..

ż. Zarządzamdziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):i..l.,,..
-

osobiście

-

wspólnie z innymi

osobami

Ńt

Htr$tq

.......:..................V-....,......

Ztego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: """"""""

vII.

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

Ztego tlrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ................

,
| ,},
"""""""tĄnL.. ...t\d\rut\tl

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-

jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Ztegołtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód

rv

uysokości: ,.

l
-jestem członkiem zarządu (od kiedy):
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego §.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

VIII.
Inne dochody osiągane zĘ'tuŁu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęó, z podaniem kwot

Ix.
Składnikimienia ruchomego o wartościpowyżej 10 POq złlrych (w przypadku pojazdóu
naleĘ podać T*rkę, model i rok produkcjil: 5.0Ńrłh$...VOLv.O...K.ł.il....z.Z9.0ł..r.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyly ipoĘczki oraz
warunki, na jakich zostńy udzielone (wobec kogo, w zs^liązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iżnapodstawie art.233 §
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbarvienia lvolności.
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Kodeksu karnego za podanie

/ert

(miejscowośó, data)

1
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Niewłaściweskreślió.
Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i rwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
N ie dotyczy r ad nadzor czy ch sp ółdzie
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