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WZOR
ośwnoczENlE MAJĄTKoWE
, kierownikajednostkiorganizacyjnej

powiatu'
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Uwaga:
t. q3o.ba3.k|.adai!ca
oświadczenieobowiązanaie8t do zgodnego z prawdą, stalannego i zupe|nago wype|nianla każdei z rubryk.
2. Jeże|i poszczegÓ|ne rubryki nia znajduią w konkretnym przypadku zastosowania, na|eżywpisaÓ -nie dortv.
c.y'.
3. ośoba sk|ad6ią-caoświadczenieobowiązana jest okreśtićprzyna|eżność
poszczegÓtnych sk|adnikÓt,v ma.
iątkowych, docbodÓW i zobowiąza do majątku odrębnego i maJątku obJętego maEoltśkąwspÓlnością ma.
iątkową.
4. Oświadczeniemaiątkowe dotycry majątku w kraiu i za granicą.
5. oświadczenle maiątkowe obejmui. rÓwnież wiolzyte|nościpioniężne'
6' W czętici A oświadczeniazawarta są.lnformacje iawne, w częściB zaśinformacje nieiawne dotycuące ad.
Iesu zamieszkania sk|adającegooświadczenieoraz mieisca polożenia nleruchomości.
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po zapoznaniusię z przepisamiust8wyz dnia 21 sierphja1997r. o ograniczeniuprowadzeniadzia|alności
go.
(Dz.U. Nr 106,poz.679'z 1998r. Nr 113,poz.715i Nr 1.62,
spodarczejPĘ? o:9bl pe|niącc
funkcjepub|iczne
por.7126,21999
r.Nr 49,poz.483,z 2000r.Nr 26,poŁ.306orazz2o0z r.Nr 113,poz.9B4i Nr 214,poz.1806)oraz
ustawyzdnia 5 czorwca1998r.osamorządziepowiatowym(D2.U.z2o01 r.M 142,poz'1592oJazz?002r. Nr23,
poz.220,Nr 62. poz.558,Nr 113,.po2.
984,Nr 153,poz.1271,Nr 200,poz. 1688i Nr 214,poz.t806),zgodnie
z art.25c tej ustawyoświadczam,
żeposiadamwchodzącew sktadma|żeskie|wspÓlnościmajątkowej|ib stanowiącomÓi maiątekodrębny:
t.
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w roku ubiegtym prrychÓd i dochÓd w wysokości:
Z tego tytulu osiągriątem(ętam)

,1 r
4.lnnenieruchomości:
)
powierzchnia:

Mut prawny:
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Posiadamudziaływ spÓ|tach hand|owych- na|ażypodaćticzbęi omitontaudzia|Ów:...N].r..'p-0I:{9?'.Y.....'....

.h'I-\.'ę.?-:|*,'..',...
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Posiadamakcjew spÓtkachhandtou/,ych

pakietwiększyniŻ1Oo/oakcji
w spÓ|ce:.............
akcjete stanowią

.....il{F..
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w rokuubiegĘmdochÓdw wysokości:
'...............''...lfiE..xt.:r.'8j.'''''',.......
z tegoMu|u osiągnąlÓm(glam}

v.

z wy|ączeniemmieniaprryna|ożnogo
do jego majątkuodrębnegolod Skar.
Naby|em(aml(nabylmÓi malżonek,
bu P. stwa, innejpa stwowejosoby prawnej'iednosteksamofląduteMoria|nego'ich zwlązkÓw|ubod komu.
mienie,ktÓre pod|ega|ozbyciuw drodzepzetargu - naled podaćopie miena|nejosoby prawnejnaatgpujące

od kogo:..'...'''..........
niaidaĘnabycia,
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(na|eży
gospodarczą2
l. ProwadzędzialaIność
podaćformęprawnąipnedmiot dzialaInoś"il..fY.(.Ę.h.]l}9.?J

_ WspÓ|nie
z innymi
osobami
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z tggo Mulu osiągną|em(ę|am}
w roku ubieglympr.ychÓd i dochÓd w rłysokości:
..
gospodarczą|ub jostem p]zedstawiciolsm,polnomocnikiemtakiei dzialalności
2' złządzam dziata|nością

(nateży
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1. W spÓtkachhandtowych(nazwa,siedzibaspÓtki):....N.!,Ę...łpT|.a.ł/..

-;*-;;ffi;;;;;;;;;.;;**;':::.NjĘ:.łpncY..::::::::.:::
- jestem
(odkieav;Ai.iF-.łłr.fcaY.::.:::::::::.::.......
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komisji
rewizyjnej
Z tego tytutu osiągnqtem(ę|am)
w roku ubiegĘm dochÓd w vqysokości:

_jestemcztonkiemzarządu(odkiedy):............

- jestemcz|onkiem
(odkiedy):
rady nadzorczej3
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v .
zalobkowei |ub zaięć,z podaniem kwot
tnne dochody osiąganez Mutu zatrudnienia|ub innej dzia|a|ności
uzyskiwanychi każdego|ytulu:....
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powyżej10000ztotych(w przypadkupojazdÓwmechanicznychnaleł
skladniki mioniaruchomegoo Wartości
podaćrnarkę,mode|i rok produkcjil.......Y{.t.,ł.p.T.[e?.Y,

x.

zobowiązaniapieniężneo wa.tościpowyźe!10 000z|otYch.w tym zaciągniętokredytyi pożyczkioraz warunki'
na jakichzostalyud2i6|ono(wobeckogo,w związkuz jakim zda;zeniem,w iakiejwysokości}:

art'23351Kodeksu
karnego
zapodanie
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(miejscbwość,
data)

l Niow|aściwo sk'ośtić.

'
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wyrwÓ|czej
w 'o|nictwi6
w zatregisprodukcii
|oślinngj
izwiarzęcei,
w formiei zakresie
gospoda|.

. N|6 dotyczy rad nadzorczych
spÓtdzl9|n|mieszkanior^4fch.

