OSWIADCZENIE M:AJĄTKOWE
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownil<a jednostki
organizacyjnej powiatu, osobyzarządzającej i członka Organuzarządzającegopowiatową

osobąprawną oraz osobywydającej decyzjeadministracyjnew imieniu starostyt
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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest (io zgodnegoz prawdą, starannego
i zupełnegowypełnieniakażdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać. ''nie doh'czyja
3. Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników

majątkon'ch,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy Inajątku w .kraju i za.granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierżyteiności pieniężne.

i ma.wątku

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje j.awne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkqe publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,
z1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126,z .1999r. Ńr 49, .poz.483, z 2000 r. Nr. 26, poz.
306 orazz 2002 r. Nr 113,poz. 984 i Nr214,. poz. 1806) Diaz:ustawyz dnia 5 czerwca1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 1 r. Nr 142, poz. 1592 órżz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr

113, poz. 984, Nr

153, poż. 1271,-Nr

ż00, poz. 1688 i Nr 214, poz.

1.806),

zgodnie z art. 25c tq ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńśkią
wspólności majątkową lub stanowiące mq ma:wątekodrębny:
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Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskie
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcą
papiery wartościowe
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4. Inne niem chomości:
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tytuł prawny:
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Posiadam udziały w spółkach handlowych

udziały
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Posiadam akcje w spółkach handloljvych
akcje
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spółce:

wysokości:

VI,
] . Prowadzę działalność

gospodarcząż (należy podać 6orrlę J?l.annąi przedmiot działalności)
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osobiście

wspólnie z innymi osobami
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)
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wspólnie z innymi osobami
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VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

.Mę,..hh*',.

jestem członkiem zarządu (od kiedy):
Jestemczłonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem-n
członkiem komisji rewizgnej (od l<iedy):

Z.

tego
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2. W spółdzielniach
jestem człollkieln zarządu (od kiedy) :
Jestem członkiem I'ady nadzorczą3 (od kiedy):

jestem członkiem komiqi rewizHnq (od kiedy):
Z

tego

tytułu

osiągnąłem(ęłaln)
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3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
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jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- Jestem członl<iem rady nadzorczej(od

kiedy): ......

- Jestem członkiem komiqi rewizyjnq (od kiedy): ....
Ł
tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w 'fokur

4&h..
wysokości

VIII.

lx.
Składniki mienia ruchoinego o wartości powyżą l0.00Ó złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rokMle.
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część B
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Powyższe

oświadczenie

sJ<ładana świadomy(a),

iż na podstawie

art. 233

$

za podanieiaieprawdy lub zatajellie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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' Niewłaściwe sheślić.
: Nie dotyczy działalności Wytwórcze] w rolnictwie w zakresie
produJKji roślinnej i zwierzęcej
w formie i zal<resie gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

