czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu,.~
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby ZarZqdZajqcej
i czlonka organu zarzqdzajqcego powiatowq osobq prawnq; Tdps
oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne W imieniu starosty

&&'&-h
.............................
......................................
2f-O4.~iC
?.

dnia

r.

UWAGA:

1. Osoba skladajqca ~Swiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.

2. Jeiell poszczegdlne rubryki nie znajdujq

W

konkretnym pnypadku zastosowania, naleiy

wpisaC ,nie dotvczv".

3. Osoba skladajqca ~Swiadczenieobowlqzana jest okreSliC przynaleinoSC poszczegdlnych
skladnlkdw majqtkowych, dochoddw i zobowiqzan do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego
malieriskq wspdlnoSciq majqtkowq.

4. OSwiadczenie mcjqtkow- clotyczy majqtku W kraju i za granicq.

5. OSwiadczenlemajqtkowe obejmuje r6wniei w i e ~ y t e l n o f cpienigine.
i
6. W czgfci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne,

W czgSci B zaS informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego ~Swiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

cZI$C A
Ja, nizej podpisany(a),
urodzony(a)

.....

...................
(miej e zatrudnienia, stanowisko lob funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje 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 czerwca 1998 r. o samorzqdzie
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 tej
ustawy oswiadczam, i e posiadam wchodzgce W sklad matiehskiej wspolnoSci majqtkowej lub
stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

1.
Zasoby pieniqzne:

looam

-

srodki pieniqzne zgromadzone W walucie polskiej: ......................................................................

-

............................
.....................................................................................................................................................

-

papiery wartoSciowe: .................................................................................................................

Lrodki pieniqtne zgromadzone W waucie obcej: .

......&$

.Y

na kwotq: ..........................................

II.
1. Dom o powierzchni:

nro

.

woo09

m2 o wartosci: ..........................................................

.............................

tytul prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: ....................... m2, o wartosci: ..........................................................

tytul prawny: ................................................................................................................................

3. Gospadarstwo rolne:

&$7/

rodzaj gospodarstwa: .......................................................powierzchnia: ........................
o wartosci: ...................................................................................................................................
rodzaj zabudowy: ........................................................................................................................
tytul prawny: ................................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(@am)W roku ubieglym przychod i dochod W wysokosci: ....................
4. lnne nieruchomoSci:

powierzchnia: .....................
o wartosci:
tytul prawny: ................................................................................................................................

Posiadam udzialy W spotkach handlowych

...............................................

liczbq i emitenta udzialow:

.......

.......................................................................................................................................................
udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy n i i 10% udzialow W spolce: ..................................................

/

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) W roku ubieglym doch6d W wysokosci: ........................................

IV.
Posiadam akcje W spotkach handlowych

- nalezy podac liczbe i emitenta akcji: ..............................

akcje te stanowiq pakiet wiekszy n i i 10% akcji W spotce: .................................................................

............................................................................................................................................................
Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) W roku ubieglym dochod W wysokosci: ............................................

v.
Nabytem(am) (nabyt m6j makonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, inne,j paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, ktore
podlegato zbyciu W

opis mienia i date nabycia, od kogo:

VI.
1. Prowadze

podaC forme prawnq i przedmiot dziatalnosci):
L..

- osobiscie .....................................................................................................................................
- wspolnie z innymi osobami .........................................................................................................
Z tego tytutu osiqgnqtem(c$am) W roku ubieglym przychod i dochod W wysokosci: ......................
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy

dziatalnosci):

- osobiscie .....................................................................................................................................
- wspolnie z innymi osobami .........................................................................................................
Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) W roku ubieglym dochod W wysokosci: .....................................

1. W sp6lkach handlowych

.......................................................................

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ........................................................................................
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...........................................................................

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam)
2. W sp6ldzielniach:

- jestem c7lonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...........................................................................
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) W roku ubieglym dochod W wysokosci: ......................................
3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq:

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...........................................................................
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) W roku ubieglym doch6d W wysokosci: ......................................

VIII.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajqc, z

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (Wprzypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podat markq, model . rok pr~dukcji):............................................................

.

.. .&.

............................................................................................

Zobowiqzania pieniqzne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, W tym zaciqgniqte kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich
wyso kohci):

W

zwiqzku z jakim zdarzeniem, W jakiej

__-_

---

- ----

tm-m'pGi%tavie
art. 233 S 1 Kodeksu Karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.
_---..,,-uIII~~,

iejscowogd, data)

L

3

Nie dotyczy dzietalndci wytw6rcrej W mlnictwie W zakresie produkcji ro$linnej i zwierzqcej, W fonnie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotycry rad nadrorczych spbldzielni mieszkaniowych.

