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oSwrluczENIE MAJATKowE

czlonka ztrz1drt powiatu, sekretarzapowiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osobyz*z4dzrj4cej i czlonka organu zrz4dzai4cego powiatowq osob4
prawn4 oraz-osobywyOaj4cejaecyzjeadministracyjnew i-iq4iq qlufojtyt

.$.1tr1rn.......dnia....?..a.:9.1..1e!.1...
(miejscowo56)

Uwaga:
l. Osoba sktadaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Je1eliposzczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,naleLy wpisad ..nie dotvczv".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2no5d poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowi4zari do majqtku odrgbnego i maj4tku objgtego wsp6lno5ciq maj4tkow4.
4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienigZne.
6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSciB zaS informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsce polo2enia nieruchomo5ci.

cz4scA

"?oh. t6te

sig z przepisamiustawyz dna2l sierpnia1997r. o ograniczeniuprowadzeniadzialalno6cigospodarczej
po zapoz;11aniu
przezosobypelniqcefunkcjepubliczne(Dz.lJ. Nr 106, poz. 679,z 1998r. Nr 113,poz.7l5 i Nr 162,poz. 1126,
z 1999r. Nr 49, poz- 483,z 2000r. Nr 26, poz. 306, orazz 2002r. Nr I 13, poz. 984 i Nr 214,poz. I 806) orazustawy
powiatowym(Dz. U. z 2OOlr. Nr 142,poz. 1592oraz z 2002 r. Nr 23, poz.
z dnia 5 czerwca1998r. o samorzqdzie
z art.25c
zgodnie
i Nr 214,po2.1806),
Nr 200,po2.1688
Nr ll3,poz.984,Nr 153,po2.1271,
220,Nr 62,po2.558,
m6j
stanowi4ce
majqtkowej
lub
wsp6lno6ci
malzeriskiej
tej ustawy oSwiadczam,2e posiadamwchodz4cew sklad
majqtekodrgbny;
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3. Gospodarstwo rolne:

w rokuubieglymprzych6di doch6dw wysokoSci:
Ztegotyhrtuosi4gn4lem(glam)
.....tt<+.i.....4.e!t.(f..f....................
4. InnenieruchomoSci:

powierzchni
u' ............../.{?..?...g.1............W..*.g*....*<?./.af.{{.#.Q.gm,
o wartosci:
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uI.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalehy poda( liczbg iemitenta udzial6w: ..r<2......eO.!fl;.

fizialy te stanowi4pakietwigkszy ni|l}Yo udzial6ww sp6lce:.......d......A.(9.c.lZ
w roku ubieglymdoch6dw wysokoSci
Z tegotynrtu osi4gn4lem(glam)
, ........Rt?....d!..1f.13.

IV.
Posiadamakcjew sp6lkachhandlowych- nalezypodat liczbgi emitentaakcji:.-..K2.,.k..?!.ll.

akcjete stanowi4pakietwigkszynz l}odakcji w sp6lce:........;?.Ui.....kfu.1|V...............
w roku ubieglymdoch6dw wysoko5ci:.-......A42'....d.e.-dg.€&,
Z tegotyhrfuosi4gn4lem(glam)

V.
Nabylem(-am) (nabyl m6j malinnek, z wyl4czeniemmienia przynaleimegodo jego maj4tku odrgbnego)od Skarbu
Pafstwa, innej panstwowejosobyprawnej,jednosteksamorz4duterytorialnego,ich zwi4zk6wlub od komunalnejosoby
prawnej nastgpuj4cemienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetatgr - nale?ypodai opis mienia i datg nabycia,od
kogo:

vI.
(nalezypodai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):..Wt..d.e/gr?t...-.-.-....
l. prowadzg &ialalnoSd gospodarcz42

w roku ubieglymprzych6di doch6dw wysokoSci:...*ei.*.*!A!H.
Z tegoryruluosi4gn4lem(glam)
2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci (naleZy

: ....'....* ?...'.-.*tZ.:'!'y
poda6formg prawn4i przedmiotdzialalno6ci)

......'ffi?......e*'{.*.'.'...........
w rokuubieglymdoch6dw wysokoSci:
Z tegotyruluosi4gn4lem(glam)

vII.
l.Wsp6lkachhandlowych(nazwa,siedzibarpitti;t.'----fi4.(-'--..*.h.g...........'....
- j estemczlonkiemzarzqdu(od
kiedy): .........*'(.'..# /em.
- jestemczlonkiemrady nadzorczej
(od kiedy): .....-*f?,*.#-k9,

w roku ubieglymdoch6dw wysokoSci:....X(.:.*'*..6.(Y.
Ztegotytulu osi4gn4lem(glam)
i........#. 3 f.tL
........1?t
2. W sp6tdzielrriach:

- jestemczlonkiemzarzqdu(odkiedy): ..-#ii.-.'*2?2

- jestemczlonkiemradynadzorczel3
1odkiedy): .-.'...'lt*.*....#.+.6.!J'

- jestemczlonkiemkomisjirewizfnej (odkiedy):..'.-...e;....*'.r(P-

: ......*t2.......de.&.:.%....
w roku ubiegtymdoch6dw wysokoSci
Ztegoq/hrlu osi4gn4lem(glam)

\

z4: .-.-.....k(.....d.{-9.W"
3. W fundacjachprowadz4cychdzialalnoSigospodarc

- j estemczlonkiemzarz4du(od
* -ffikiedy): -..-..-...ru|.... -...da..
(od kiedy):......-...P'l'.'..N'kW.
- jestemczlonkiemradynadzorczej

t ..-.#.?....&f!f'-.........-...
w roku ubieglymdoch6dw wysokoSci
Z tegoffnrlu osi4gn4lem(glam)

VIII.
Inne dochody osi4gane z t5rtulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajg6, z podaniem kwot

IX.
Skladniki mienia ruchomegoo wartoScipowyzej 10 000 zlotych(w przlpadku pojazd6w mechanicznychnaleZypodac

.t.........-#-.(.f---.'...'............
.ffiil.e**:.{.......e/.?...beyt!........nk.t.....ffi..........t

x.
jakich
Zobowiqzania pienig2ne o wartoSci powyZej l0 000 zl, w tym zaciqgnigte kredyty i potyczki oraz warunki, na
zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi1zku z jalom zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

