OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
członkazarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającegopowiatową
osobąprawną oraz osobywydającej decyzjeadministracyjne w imieniu starosty:
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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnegoz prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać ''nie doh'czyt
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobotviązań do majątku odrębnego i majątku
objętegomałżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczeniemajątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności

pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawnedotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomoś ci
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierlpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia

działalnościgospodarczejprzez osoby pełniąceftmkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,
z1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz.
306orazz 2002 r. Nr 1 13, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) omz ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 25c tą ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskie
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
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4. Inne nieruchomością
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Nabyłem(am)(nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku
odrębnego)od Skarbu Państwa, inną państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego,ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które
podlegało zbyciu ;12:11łjzeprzetargu nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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2: Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(należy
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ramię
prawną
i
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VII.
1. W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółld) :
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jestem członkiem zarządu (od kiedy) :
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komigi rewizgnq (od kiedy) :
Z
tego tytułu
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2. W spółdzielniach:
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- jestem członldem za'ządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczą: (od kiedy):

- jestem członkiem komigi rewizXjnd (od kiedy):
Z
wysokości:
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3. W fundacj.ach prgwądzących działalność gospodarczą:
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jestem członkiem ż#rzgu (od kiedy) :
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komiqi rewizynej (od kiedy) :
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Imie dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub inną, działalności zarobkowej lub zajęć,
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Składniki mienia ruchomegoo wartości powyżej 10.000 złotych (w ,pr?ypadku pojazdów
mecnamcznycn należy podać markę, model i rok produkcji): . ../r:?W.r... ..ćżc2:l:ŻC.$c.. .... ..... .........
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Zobowiązaniapieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty

i pożyczkioraz warunki na jakich dostały uązięlone(wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, wjakim

wysokości):

. . . ..r7zz.f.........ćf2/b.ńi/(.?Ł#..............

. ...'..................

- '

CZ.KŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składaj#cel oświadczenie
Mięjscę położenia niĆmchomości wymienionych w ounkcie ll cześci A (adr.es)
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Powyższe oświadczenie skltadamświadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

?oq.s:z.k6d.....2,5...Klh.:..Z©.4.3...
(miąscowość, data)

r.'7?#esa A{.7aueo.be
(podpis)

' Niewłaściwe skreślić.

: Nie dotyczy działalności wytwórczel w rolnictwie w zah'osie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
w formie i zalaesie gospodarstwarodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczychspółdzielni mieszkaniowych.
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