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OSWIAD CZENIE MAJATKOWE
czlonka zarz4dupowiatu, seftretarzapowiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiafu, osoby zarz4dzaj4ceji czlonkaorganu zarz4dzai4cegopowiatow4 osob4prawn{ oraz osoby

(miejscowoS6)
Uwaga:
obowi4zanajest do zgodnegoz prawd4, starannegoi zupelnego
1. Osoba skladaj4caoSwiadczenie
wypelnienia kaZdejz rubryk
2. Jeircliposzczeg6lnerubryki nie znajduj4 w konkretnym prz5rpadkuzastosowaniz.,ntlehy wpisa6
ttnie dotyczytt.
skladnik6w
3. Osoba skladaj4cao6wiadczenieobowi4zanajest okre5lid prz;maleinoS6.pos-zczeS-ofnych
maliefslal
objqtego
maj4tku
i
maj4tku
odrgbnego
zobovm4zarfi.do
dochod6w
i
maj4tkowych,
wsp6lno6ci4maj4tkow4.
4. Oswiadczeniemaj4tt<o#edotycry maj4tku w lcaju izt granic4
5. Oswiadczeniemaj 4tkowe obejmuj e r6wnie2wierzyteln oSci pienigine.
6. W czgsci A o6wiadczbnit zrwsrte s4 informacje jawne, w czgsci B zx| informacje niejawne
dofycz4ceadresuzamieszkaniaskladaj4cegoo5wiadczenieoraz mlejscapoloienia nieruciomo6ci.
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po zapoznairiusig z przeprsamiustawy z clnia:21sierpnia L997 r. o ograniczeniuprowadzeniadzialaino$ci
funkcjepubtczne@2. U. Nr 106,po2.6795q1998r. Nr 113,poz.715
gorpodur"relpnezoiobypetni4ce
LL]_,Po29,84
po2.483,22000
r.Nr26, poz.306oraz22002r.Nr
poz.-1L26,21999r.Nr.49,
i1gitOZ,
(Dz.u.z200L
r.
powiatowym
1998
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o.samorzldzie
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ustawy
i Nr 214,
1806)oraz
153,po2.1271,
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!l3,poz.984,Nf
Nr 142,poz.1592oraz22002r.Nr23,
Nr 200, poz. 1688i Nr 214, poz. 1806),zgodniez art.25c tej ustawy o$wiadczam,2e posiadamwchodz4ce
w skladmalzefskiej wsp6lno5cimaj4tkowejlub stanowi4cem6j maj4tek odrqbny:
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o warto6ci:

akcje te stanowi4pakiet wigkszy ntLL}%akcji w sp6lce: ""'"""""""'
Ztegotytutu osi4gn4lem(glam)w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci:...'...".:'.......

""""""""-':""
"""""""""';"

v.

dojego rrr"jlp:g:-9T9.:):1
z wyl4czenieqpr*i? prrynaTeinego
(nabylm6j malZonek,
Nabylem(am)

lub,o{
Skartu panstwa inneipanstrvowejosobyprawnej,jednosteki ry"ry4dlterytorialnego, ich zuri+z\6w
t- r
zbyciu w drodze przetatgv
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- wsp6lrrie zinnymi osobarhi
_- \'
:
:Ztegob/rBtuosi4gnfiLm(glam)wrokuubieglym
prrycb6didoch6dwwysoko$ci:,....................,.....,...,..,.
pefogmocnikierytakiejdzialalno6ci
gospodarcz4lubjestem
przedsta'wicielem,
2. Zan4dza:mdziatztlno(ci4
i przedmiotdzialahrosci):
.................
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(nale47poda6
formsprawrr4
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- wsp6lnie z innl.mi os
w rokuubiegll.mdoch6dw wysoko6ci:.................:.-..... ....,.........:.....
Ztego tlirutuosi4gn4lem(glam)

w rokuubiegtynidoch6dw wysoko6ci:......i..r..................."..........:......;......
Z tegobituluosi4gn4lem(Etan)
2. W so6ldzi

-jestemczlonkiemradynadzorczej3(odkiedy):'................''...'............;.

w roku ubiegtymdoch6dw wysokodci:
Ztego btu+u osi4gn4iem(Etam)
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