
OSWIADCZENIE MAJATKOWE
cztonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej 

powiatu, osoby zarzqdzajgcej i cztonka organu zarzqdzajgcego powiatowq osobq prawnq 
oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

21 KWi. 2021

WPLYi
-J ...... .............

(miejscowosc)

UwagEj:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnie- 
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „nie dotv-

3.

4.

5.

•

czy .

Osoba sktadajqca oswiadczenie obowi^zana jest okresiic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow ma- 
jqtkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odrpbnego i majqtku objptego matzenskq wspolnoscig ma- 
jqtkowq.

Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pienipzne.
W czpsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czpsci B zas informacje niejawne dotyczqce ad- 
resu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZESC A

Ja, nizej podpisany(a).............

urodzony(a)... /?$.•:...

|...... .̂......

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
l / C'l.w

<..... .Aj......$/. ..................................................

cy /\A,( c/t '1*:'/.?....^9lCr//f.L
(miejsce zatrudnienia/stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sip z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci go- 
spodarczej przez osoby petnigce 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 samorzgdzie 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, ze posiadam wchodzqce w sktad matzenskiej wspolnosci majqtkowej lub sta- 

•twigce moj majqtek odrpbny:

I.

Zasoby pienipzne:
— srodki pienipzne gromadzone w walucie polskiej: ’<-*7 o £

— srodki pienipzne gromadzone w walucie obcej:

— papiery wartosciowe:
/rv'fc'

na kwotp:



II.

1.

2.

3.

4.

Dom o powierzchni:m2, o wartosci:........................ tytut prawny:.............

Mieszkanie o powierzchni:...... m2, o wartosci:........................tytut prawny:

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:....... <?/*:......... ...................................................... , powierzchnia:......................................

o wartosci:...................................................... r .......................................................................................................
rodzaj zabudowy:.......................................................................................................................................................
tytut prawny:...............................................................................................................................................................

Z tego tytutu osiagn^tem(elam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:............................................

Inne nieruchomosci:
powierzchnia: ...A,...,....?<?.<?.. v. .... ?.£.....r?..

.Z.^. .<^£:. C?..... f.... ..... £2 CQ).

o wartosci:

tytut prawny:......

III.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych — nalezy podac liczbe i emitenta udziatow:

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osi^gnqtemjptam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych — nalezy podac liczbf? i emitenta akcji:

/™=r

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:...................................................

Z tego tytutu osiqgnatem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:................................................

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrpbnego) od Skar- 
bu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komu- 
nalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mie
nia i dat<? nabycia, od kogo:.............................................................

SZ/Xr.



VI.
1. Prowadzp dziatalnosc gospodarcz^2 (nalezy podac formp prawnq i przedmiot dziatalnosci):

— osobiscie..............................................

— wspolnie z innymi osobami................

/7/T.c,................ .

Z tego tytutu osiqgnqtem(gtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:.................................................

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziatalnosci 
(nalezy podac formp prawnq i przedmiot dziatalnosci):

— osobiscie.................................................................................

— wspolnie z innymi osobami.................................................................

Z tego tytutu osi^gnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci

VII.

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):...................................

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy)....................................

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):................................

Z tego tytutu osi^gnqtem(ptam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci

-V’y'rzy'

-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)’

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgn^tem(gtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:



3. W fundacjach prowadzgcych dziatalnosc gospodarcz^:
........................................................................./7S?'

— jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqtem(ptam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osicjgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajpc, z podaniem kwot 
uzyskiwanych z kazdego tytutu:.........................................................................................................................
. .3*0? Z...... *?**/>..'7'*':................. ✓v'...
../v......... ................................................................................................................................................................................................................................................ M

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy 
podac markp. model i rok produkcji):.................................................................................................

ZPZC........

X.

Zobowi^zania pienipzne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gnipte kredyty i pozyczki oraz warunki, 
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):...................................


