
OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

r/lrnika /.n/aJii-fcRMuaUi, sefcretarza uuvviatu, skarhnika powjfttw, kierownika

ednostki organizacyjnej powiatu, esoby zarzqdzajqecj i czlonka organu znrzqdzajqcogQ
powiatowq osobq pra>vnq oraz osoby mdajqccj dceyzjc administracyjnc w imien in

•starosty*1^

(miejscowosc) (dnia)

UVVAGA:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda^, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdiyX w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „nie dotyczy"
Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okieslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
maja&owych, dochodow i zobowiazari do majajtku odrqbnego i majqtku objejego malzeriska, wspolnoscia.
maja.tkowa_.
Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majajtku w kraju i za granicq..
Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniqzne.
W czeici A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B zas informacje niejawne dotyczace adresu
zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany
7

t'te^c^

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

:j^

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie_ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelni^ce funkeje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998
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 czerwea 1998 r. 0 samorzadzie
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 iNr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej
ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej wspolnosci maja_tkowej lub sta-
nowiace moj majatek odre_bny:

I. Zasoby pieni^zne: u&zt^£ZZ.
\ srodki pieniqzne zgromadgone wwliluciepojskiej: .../.,^f^7^T....f^]

\ srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej:



\ papiery wartosciowe:
lsLs-&-

na kwotej

1. Dom opowierzchni: *1&@k ^ m2, owartosci: y^^^ytul prawny^^^E
2. Mieszkanie opowierzchni: ^f^.^ht^hv ,owartosci:^^^rrf^.trTX4ytul prawny: ,*^*\
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj sp^sr^am-stwa:^?*?^?^.^.^^^ ../C.„:%

owartosci:-^?.^..1^.^..., Rodzaj zabudowy: k^.^^].r:..c^r^l.p.^^
tytul prawny:4$4^/^/f^^fff!f. Mj&U.4».. .lffi.&lffi/£&,..'. .^.^T^..
Ztego tytulu,osiajmalem(ejam) w roku ubieglym przYchodyi dochod w^vysokosci:

4. Inne nieruchomosci: powierzchnia:

o wartosci: ..

tytul prawny:

III.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udzialow:

<**•-•«?
udzialy te stanowia_ pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:

Z tego tytulu osiajmajem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji: . .fr^.^r.

akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytulu osiajmajem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majajtku
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ichzwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej naste.puja.ce mienie, ktore podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:



VI.

1. Prowadze. dzialalnosc gospodarczaj ' (nalezy podacJbrme. prawnaj przedmiot dzialalnosci):

^••••*£fr-
\ osobiscie

\ wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiajmaJem(e.lam) w roku ubieglym przycHod i dochod w wysokosci:

2. Zarza_dzam dzialalnoscia_ gospodarcza^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac forme, prawnaj przedmiot dzialalnosci):

\ osobiscie.

\ wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osicignaJem(e.lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

\ jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

\ jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

\ jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiajmaJem(e.lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci

2. W spoldzielniach:

\ jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

\ jestem czlonkiem rady nadzorczej'3' (od kiedy)

•V-

\ jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
...^

Z tego tytulu osiajmaJem(e.lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:



1. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza:

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): "rTrr.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

;•;; ;-;••; ^- 'JT£r''
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):..^T^T........^rf^TTl.^TT^L

;••--• '2±"^L
Z tego tytulu osi^gnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: . frfXrfr.... rfrrTTZr.......\^

VIII. Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

z^z^zj.6&-.c?.y
IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji):

X. Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciajmiete kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci): ...,-.....'.jakiej wvsokos&u: ...a,.. J * , -•;•



CZ^SC B

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowosc, data) ( / /'(podpis)
[1] Niewlasciwe skreslic. . .
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej wrolnictwie wzakresie produkcji roshnnej i zwierzqcej, wiormie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
|31 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


