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oSwmoczENIE MAJATKowE
czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarz1dzaj1cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego powiatow4 osoba
administracyj ne w imieniu starostyt
prawn4 oraz
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oniu..i5.".Q
?kIU.f1.............,
Uwaga:
l. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale?y wpisaf ..nie
dotyczY".
3. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSli6 przynale2noSd poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w izobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i majqtku objgtego wsp6lnoSciqmajqtkow4.
4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic1.
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgsci A o$wiadczeniazawarte s4 informacje jawne, w czgSciB zaS informacje niejawne dotycz4ce adresu
zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenieoraz miejsce poloZenia nieruchomoSci.
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gospodarczej
prowadzenia
dzialalnoSci
ustawyz dnia2l sierpnia1997r. o ograniczeniu
sigz przepisami
po zapoznaniu
poz. 1126,z
poz.715
Nr
162,
i
przezosobypetni4cefunkcjepubliczne(Dz. U. Nr 106,poz. 679, z 1998r. Nr I13,
'1999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26,poz.306,orazz2002r.Nr113,poz.984iNr214,poz.l806)orazustawyz
powiatowym(Dz. tJ. 22001r. Nr 142,poz- 1592oraz22002r. Nr 23, po2.220,
dnia5 czerwca1998r. o samorz4dzie
153,poz. 1271,Nr 200,poz. 1688i Nr 214,poz. 1806),zgodniez art.25ctei
po2.984,
Nr
I
13,
Nr 62,poz. 558,Nr
m6j maj4tek
maj4tkowejlub stanowi4ce
wsp6lno6ci
w skladmalZeriskiej
posiadam
wchodz4ce
ze
o5wiadczam,
ustawy
odrebnv:
I.
Zasobypienigzne:
Srodkipienigznezgromadzonew walucie polskiej:

obcej:...........NIg...J.OI{CZV.
w walucie
srodkipienigznezgromadzone

na kwote:
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w rokuubiegtymprzych6di doch6dw wysokoSci'.. L[.tL.....}fly(A.*......
Z tegotytulu osi4gn4lem(glam)
4.
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-nale\podai liczbgiemitenta
udzial6w:
...il!8....S0[!1C"V*Y..
handlowych
sp6lkach
Itir,"o"- udziatyw

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy nill0Vo udzial6w w sp6lce:

.....'.......'..'.'
w rokuubiegtymdoch6dw wysokoSci:
Ztegotytulu osi4gn4lem(glam)
IV.
- nale2y
portuAu- akcjew sp6lkachhandlowych
podadliczbgi emitentaakcji:.......ff,.tB-..Dfi'!:t.ff-..\{...........

akcje te stanowiq pakiet wigkszy niLlUYo akcji w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:......'............
V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl1czeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku odrgbnego) od Skarbu
Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4duterytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby
prawnej nastgpuj4cemienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu-nale2y podai opis mienia i datg nabycia, od
kogo:
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prowadzgdziatalnoSigospodarcz42
(nalelypodacformgprawn4i przedmiotdzialalnoSci)'..lLlL..O.0T.\{SZy

-

wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam)w roku ubiegtym przych6d i doch6dw wysokoSci:

2.

Zarzydzamdzialalno$ci4gospodarcz4lub jestem przedstawicieleq,petnomocnikiemtakiej dzialalnoSci(nalezy
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il..tG-..DOI !'.{.C49
i przedmiot
dzialalnoSci)'
podacformsprawna

-

wsp6lnie z innymi osobami
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Z tego tytulu osi4gn4lem(glam)w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci:
VII.

l.

(nazwa,siedziba
AM.a.A
sp6tki):
.......1i1E...J.
handlowych
w sp6lkach

jestem czlonkiem zarz4du(od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy):

jestem czlonkiem zarz1du(od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej'(od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

w roku ubieglymdoch6dw wysokoSci:...................
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam)

gospodarczu,
......f11.8 ffiUfZA...
prowadz4cych
dzialalnosi
3. w fundacjach

-

jestem

jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy):

w roku ubiegtymdoch6dw wysokoSci:'...'...'.".......
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam)
VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgt, zpodaniem kwot
uzyskiwanych z kaidego tytulu:
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IX.
o wartoSciporyzei l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naleZy podai
Skladnikimieniaruchomego
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