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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
czlonka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, l<ierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową
osobąprawną oraz osobywydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyi
{lilitli.iaJŁJiłhJP'. ....'...., d nitiZ©ŚH.18r.

(miąscowość)
Uwaga:

1. osoba sl<ładająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jezeli poszczególnerubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać I'nie don'czy!
3. Osoba sldadająca oświadczenieobowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za.granicą.

5. Oświadczeniemajątkowe obejmuje również wid:żytelności pieniężne.
6. W części A oświadczeniazawarte są informacje jań'ne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszl<aniaskładającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

rV'-tH
7.F.qr
V ŁA
X
Ja,niżej podpisany(a), ..{gkiilęiKZ3tięŁ
...S;#lnr]a.:,.
.llllŁ14.](!ą;łll4gŁF:4112z.
.l..!łld rłń'.l(2/l . .......... .......
jmięD.ainazwisko oraz nazwisko rodowe),6
.
'

um .:UhlKl$ylG
l $aiŚ5Wyglba.WK'.'.'.m$

(miejsce zatrudi\ienia, stanowisko lub funkcję}
(
po zapoznaniu się z przepisami. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia

działalności gospodarczejprzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,
z1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999.r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz.
306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214,. poz. 1806) oraz:ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
sai-norządziepowiatowym (Dzi. U. z 2001 r. Nr 142, boz. 1592 oraz z 2002 t. 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 m(ij majątek odrębny:
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Nabyłem(am) (nabył inól małżonek,. z wyłączeniem mienia: przynalażnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwową osoba, prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związk(5w lub od komunalną osoby prawnej następującemienie, które
poąlegałonzĘyciuw drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo
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1. Prowadzę działalność gospodarcząz (należy podać formę prawną i przedmiot działalności)
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Z .tego tytuły osiągnąłem(kłam) w rol(u ubiegłym .przychód i doch(5d w wysokości
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2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności . .(należy
podać
formę
prawną
i
przedmiot
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1. W spółl<achhandlowych (]lazwa, siedziba spółki):
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Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub .anną glziałalności zprof)kolej lub zajęć,
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Składnil<i mienia ruchomego o . wartości

powyżej

l0.00ó złotych

(w przypadku pojazdów

ać markę, model i rok produkcji):
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Zobowiązania pieniężne o wartości po®yżd 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty

i pożyczki oraz warulll<i,ńa jakich zostały udzielone(wobec kogo, w związku ż jakim
zdarzeniem,. w jakie
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(podpis)

t Niewłaściwe skreślić.
produkcji roślinnej i zwierzęcej,2Nie dotyczydziałalności wytwórczeJ w rolnictwie w zakresie
w formiei zakresiegospodarstwarodzinnego.
..
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp(5łdzielni mieszl<aniowych.

