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członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu,
ki ercwn i ka j ed n ostki o rg a n iza cyj nej p owiatł;, osoby zarządzającej

i członka organu zarządzającegc powiatową osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje adrninistracyjne w inlieniu starosty'

dnia !0,0Ę , łp,(5 r

UWAGA:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jezefi Poszczególne rubryki nie znajdująw konkretnyrn przypadku zastosou,rania, należy
wpisaó ,.nie dotvczv"

3 Cscba składająca oś,,r,;iaoczenie cboiuiązana jest okresiić przynależnosc poszczegc!nych
składnikow majątkolvych dcchodoul i zcbowiazan ao maja.tku cdrębnego i majątku onjętego
mażeńską wspo l nc ś cią ma1 ątkolvą

4. Cswiadczenie majatkowe ooiycz;l; majątku vl kralu i za granicą

5. oświadczenie majątkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci oienięzn " 
,..r6- W częŚci A oŚrrłiadczenia zawafte są informacje 1awne w częsci B zas informacje niejawne

dotYczące adresu zamieszkania składającego oświad czenie Óraz miejsca połozenla
nieruchomośc[,

zgocinego z prawdą. starannego

CZĘSC A

Ja nizej podpisany(a)

&o(n)/(

pozapoznaniu się z przepisamt usiavuy zdnia 2i sierpnia 1g'9z r o ograniczeniu prowadzenia
działalnoŚci gospocjarcze)pzez osoby pełniące funkcje publiczne 1oz, U Nr 106. poz 679, z1998r Nr113 Poz.715lNr 162 paz 1126,z1999r Nr4b, poz 4B3,z2OOOr Nr26 poz.306 orazz
2002r. Nr1'13, Poz 984 iNr21 4,Poz.1806) orazustawy zdniasczenvca199Br osamorządzie
PowiatowYm (Dz. U z2OU r Nr'i42,poz 1592orazz2OO2 r. Nr23, poz 220, Nr62, poz ssa,
Nr113 Poz.984. Nr 153, poz 1271, Nr 2Oa poz 1688 iNr214, poz 1806), zgodnlezaft,25ctej
ustawY oŚwladczam ze pos adam wchodzące w skład małzenskie1 wspolności*majątkolvej Lub
stancrviące moj n^ająte< cd.ecny:
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Zasoby pienięzne

ll.

l,
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papiery wartościowe: .,,, br;ę.
na kwcte,

bu'm
ó fu^l

2 Mieszkanie o powiezchni:

tytuł prawry fu*e
3 Gospodarsiwo rolne,

rodzal gospodarstwa

o wańości:

radzal zabuciowy.

pcw]ei-zchnia.

t|.+,ie

iytuł prawny,

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ł-oku ubiegłym przychod i dochod w wysokoścr:

0.

^iyiuł prawny

lll.

Posiadam udztały ,.li społKach handlowych - cjac liczbe i emitenta udziałovl

L^^.a

udzialy te stanowlą paklet większy nlz 1Oak udziałów w społce

4. lnne nleruchompsci, -
powiezchn i^ 00Ądń .

o wań,oscid,.Oł.tL|

na|eży

7ł,zgl tytułu osiagnalem(ęłam) v,l rokLl ubiegłym iochocj w wysokosci



lV.

Posiadam akcje w spółxach I emiierta akcji

a tego tyiułu osiągnąlem(ęłam) \,^"/ ioKu ubiegłym cjcchod w tvysokosci

V

NabYłem(am) (nabYł moj małzonek z lvyłączenien mienia przyna|eżnego do 1ego ma.lątku
odrębnego) od Skar-bu Pańs|wa innej państwoylei osoby prawnej. jednostek samorządu
ieryiotiainego jch zwia7kow tub od i<omunainej csoby pralvneJ następujące mienie ktoi-e

o.dlun.]" zbyciu w drodze 

W" ^
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1 Prowacze

- osobiscie

działalności)działalncść gospooarc p|av/ną 1 pi-zednrioi

- wspólnie z innymi csobami

z tego tytułu osiągnajem(ęłdm) w roku ubiegłym pzychod j dochód w wysokości:
Zaządzam działalnoŚcią gosPoda rcza|,ubjesiem przedstawicieiem, pełnomocnikiem tak,ej
działalnosci (na|eży podac forme prawną i przedmiot działalnosci;,

(,
innymi osobami

os LąE na_łem(ęłam ) w rcku

- osobiście

- wspolnie z

Z tego tytułu ubiegłvm dochcd w wvsokosci

VlI.

1 hazwa

- jestenr członkiem rady nadzorczej (od kiedy,)



- jestem członkiern komisji rewizy;nej (oo kiedy).

Z tego tytułu csią9nąłem(ęłanl) w i,oku ubięgłvm

2. W społdzielniach,

-.1estem członKiem zarząCu (cd kiedy).

-1estem członkiem rady nadzorcze1' (od kredy)

-.1estem członkiem kornisji re,llizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod i,v wysokosci

3 \li fundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy),

- jestem członkiem rady nadzorcze.; (oci kiedy),

- jestem członklem komrsji rewizyjnej (od kiedy)

Zlego tytułu osią9nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochcd w wysokości

Vll|,

lnne dochod,v osiąsane z tytułu zatrudnjenia Iub innej działa!ności zai-obkowej|ub zalęc. z

wysokosci

iX,

Składniki m]enia ruchomego o

mechąnicznych nalezy podac

l.vańcsci powyze]

markę, model i rok

10 000 złoiych (w przyoadk

O :IOLf r
-{,ł,Ń,= 

'tl1,&tr: t

pienięzne o wartosci cowyzej 10 000 złotych, w tyrn

X.

Zo5ov,llązanla

oraz vlarunkl

wysokości):

zacią9nięte kred,vł.y i pożyczkt

z iakim zdarzenieiri, lł jakiejna jakich zcstały udzieione ( KoEo w związku


