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członka zarząDu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby tcwzqd”aJqc”~j I członka organu zarządzającego powiatową osobę prawną oraz osoby

wydającej decyzje administracyjne w Imieniu starosty*

dnia
~tn~scnwnść)

Uwaga:
L Osoba skład”jącą ośwladtzenle obowIązana jest dc zgodnego z prawdą, starannego I zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
Z. Jadł poszezegdine rubryki nie znajduję w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać .sWe lJ”JLnLt.

L Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów I zobowiązań do majątku odrębnego I majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. OśWiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju za granicą.
5. OśwIadczenie majątkowe obejmuje równie) wierzyteinokl pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są Informacje jawne, w części B zaś Informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połóżenia nieruchomości

CZEŚĆ A
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„mie4Q zat”udnionm. stanow~sko lub tuni~cja)

po zapoznaniu się z przepisami u”tawy z dnia 21 Ś~ęrpnia 1997 r. o ogrankzeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
S czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. ~868), zgodnie z art 25ć tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiei wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężnt „
— środki pieniężne zgromadzone w waludepoIsklej~ te
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Dziennik t.

POWyZSZO osw”a cierne sktadam świadomy(a), iż na podstaw,e art. 233 ~ ~ Kodeksu karneijo za podanie nieprawdy
Lub zatajenie prawdy „~rozi kara pozbawienia wolnóści.

3-L O~ )o”dv „*j&,”2 „j”,z
(miejscowość data)

Niewksciwe skresik.
2 Nie dotyczy działainosci wytworcze; w ro~nIctwje w zakresie produkc)i roslinnej i zwienęcej, w formie

i zakresie go~odarstwa rodzknnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzieln, mieszkaniowych


