OiSwiADCZENIE MAJATKOWE

:znWmSzan:iiiiM powiaHi,sekretarea-fjowiatu,^karbnika powistu, kierownika jednoatki crganizacyjricj
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wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starosty^
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1. Osoba sktadajaca o^wiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda,starannego i zupetnego wypeinienia
kazdej z rubryk.
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4. O^iadczenie majatKowe dotyczy majaiku w kraju i za granica5. Oswiadczenie maJatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniazne.

6. W czasci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czasci B zas informacje niejawne doiyczace adresu
xaiMicSzksnia skiaClaja^dgG Gswladczenic oraz rnsejsca potozsnia ineiui.jiwrnwSd.
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po zapoznaniu sia z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
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5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnle z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w skfad matzenskiej wspoinosci majatkowej lub stanowiace moj
maiatek odrabny;
I.

7a?obv nienipzne-
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- <rndki pipniprnp zgromadzone w waiucie potskiej:
r

- srodki pieniQzne zgromadzone w waiucie obcej:
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- papiery wartosciowe:
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1. Dom o powierzchni;
2. Mieszkanie o powierzchni:
3. Gospodarstwo rolne:

;••

o wartosci: ?r.:..2i9..i?...Q.^.9. tytut prawny:
o wartosci:
.

tytut prawny:

.t::

<

rodzaj gospoaarstwa:

, powierzcnnia:

0 wartosci:

rodzaj zapudowy;

tytut prawny:

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qfam) w roku ubiegtym przych6d i dochdd w wysoko^ci:
4. Inne nieruchomosci:

powierzchn ia:

®

1

^ i fi -v

i

p.Ci^L....

4^

.

o wartoki:

tytut prawny:
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III.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

6^
udziatv te stanowia oakiet wiekszv niz 10% udziatow w sootce;
7 toon tvrttitii ociaanaJpmtptam^
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Po^iadarn akrie w sodtkach handlowvrh — nalezw nndar liczbe i eniitenta akrii:

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

I tego tytutu osi4gnqiem(Qfam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoriainego, ich
zwi^zkow, komunainej' osoby prawnej iub zwigzku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - naiezy podac opis mIenia i dat^ nabycia, od kogo:

VI.

1. Prowarl7P dziatalno^gospodarczq^(oateiy podar forrn^,nrawna i przedmiot dziatalno$ci»:....
Ma£_,
- osobiscie

-wspoinie z innymi osobami

/ tego tytutu osiggnqtemi^fam) w roku ubiegtym przychbd i aochod w wysokosci:

2. ^arzqazam d^atainosciq gospodarczq iub jestem przedsiawicidem.
(nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci):
- osobiscie

!\Ah

- wspoinie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqtem(Qfam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
Vll.

1. W spolkarh hanHjowyrh {pa7wa sledziha snbtkil-

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

{)

-jestem cztonkiem rady nadzorczej(od kiedy):
- jSStem CZfO.IKiS.m komisi'
J "-ounTwinoi inn iriom/'i-

Z tego tytutu osi^gnqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki:

2. W spotdzielnlach:
-jsstsm czto.nkis.Ti ze.'z^du(od kiedy);

-jestem cztonkiem rady nadzorczej^(od kiedy);
- jCStcm cztonkie.Ti komisji rsv.':2yjr.sj(od kisdy):

t. icgu lyiihu usi4griq»em(^fani} Vv rokii ubiegrym dochod w wvsokoaci;
3, W fijnHacjarh prnwariraryrh ri/iatalnnsr gnsnndarrza:
-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

/Ub-t.

- iMtpm r^tonkiem radv nadzorczei(od kiedvi:
_

l/rvmirri ratiirf7t#mo> ifv^ IriorliA*

_

Z tegoiyltria ubrcjgn4iern{*j{d!n) w tokti ubiegiytTi dvchud w wysokcxaCi:
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kwnt ijzyskiwanych z kazdego tytirtu:
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IX.

«;HaHniki mipnia riirhnmpgn o wartn^ri powyzei 10 000 ztotvch (w przyDadkii Doiazdow mechaniczn
nalezy podac markg, model i rok produkcji);

X.

Zobowigzania pienigzne o wartosci powyzej iO oGG ztolych, w iyiti zaciqgui^ie kfedyty i poiyczki t
warunki, na jakich zostaty udzielone(wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki):

JicjiiiiiSi 5^'OfcQ. ^ _

CZt^dB

Adres zamieszkania osoby sktadajgcej oswiadczenie:

Miejsce poiozenia nieruchomosci wyrrnenionyc^ w pu
2

^

4

Powyzsze oswiadczenie sktadam swladomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
Inn zataipnie nrawdv grnzi kara nnzhawipnla wolnosci-

(miejscowosc, data)

^ Niewtasciwe skreslic.

I (podpis)

2 Wie dctyczy dziaf^lnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslip^ej i iwlerz^c^, w formic
1 zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Nie dctyczy rad nadzorczych spoldzieini mieszkaniowych.

