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ośWnDczENlE MA,ĄTKoWE
członka zarządu powlatu, sekretarza powlatu, skarbnlka powiatu, kierownika jednostki organiracy|nEj
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zanądzającego powiatową osobą prawną oraz osoby
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Uwaga:
1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać ,'nie dotvczv".
3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maJątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą'
5. oświadczenie majątkowe obejmu|e również wienytelności pieniężne.
5. W części A oświadczenia .awarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamiesrkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcia)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 7997 r, o ograniczeniu prowadzenia dziatalności
gospodarczej pnez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2aL7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r' o samonądzie powiatowym (Dz. U. z20t7 r' poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 50Ń

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
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- papierV Wartościowe: '.'.....

na kwotę
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1. Dom o powierzchni

rodzaj zabudowy:

0,t O
2' Mieszkanie o powierzchni;,,,'.,l--,,.,,,..,. m2, o wartości
3. Gospodarstwo rolnel ( - ,t I

rodza j gos poda rstwa ; .\ 1,.Q....,.il p.*fM4
o wańości:

Ęttrł prawny:

z tego twulu osiągnąłem{ętam) w roku ubieglym pnychód i dochód w wysokości
4. lnne nieruchomości:

powienchnia

o wartości:

tytul prawny

il!.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udzialów

udziały te stanowią pal<iet większy niż J.o% udzialów w spólce:

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

tv.
Posiadam akcje w spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10"/, akcji w spółce:

Z tego Ętułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości

V.
Nabyłem(am} (nabył mój matźonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego)
od Slcarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związkóW, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegato
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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vl.
1. Prowadzę dziaialnośĆ gospodarcząr (należy podać formę Prawną i pnedmiot dzialalności):

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęlam) w rol<u ubieglym pnYchód i dochód W WYsokości:

2.Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub.iestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej działalności
(należy podac formę prawną i przedmiot dziatalności)

- osobiście

_ wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłaml w roku ubiegĘm dochód w wysokości

I]'* rou,o".n handlowych (nazwa, siedziba spółki}: '.' ' lv " o. do

- jestem członkiem zarządu (od kiedy)

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy)

Z tego tytulu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2' W spółdzielniach

- jestem członkiem zarządu (od kledy}

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy}:

- jestem czlonkiem komisjirewizyJnej (od kiedy):

Z tego tytulu osią5nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..

3' W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

- jestem członkiem zanądu (od kiedy):
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-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cełonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy}:

Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysoltości

vill.
lnne dochody osiągane z Ętutu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytulu
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tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zloĘch {w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać rnarkę, model i rok produkcji):

:${Z :

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich 

1ostałv 
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):.-....
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czĘśĆ B

Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 9 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy Brozl kara pozbawienla wolnoścl.

{podpli)

1 Niewtaściwe skreśllć'

' Nie dotyczy dzialalnościwytwórczej w rolnictwie W zakresie produkcji roś]innej i zwienęcej, w formle
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczychspóldzietni mieszkaniowych.
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