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oSwADczENtE MAJATKoWE

oraz osoby wydaiqcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Uuraga:

1' osoba sktadaiqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq,
starannego i zupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.

2' Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znaiduiq w konkretnym przypadku zastosowania,
nale2y wpisa6 ..nie
dotvczv".

3'

czenie obowiqzana iest okre6li6, przynale2no66 poszczeg6lnych skladnik6w

izobowi4zari do maiqtku odrgbnego i maiqtku obiqtego mat2efsk4

4' oswiadczenie maiqtkowe dotyczy maiqtku w kraju iza granicq.
5. oswiadczenie maiqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pienig2ne.
6'

w czgsci

A o5wiadczenia zawarte sq informacie jawne, w czqsci B za6 informacje niejawne
dotyczqce
adresu zamieszkania skladaiqcego o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomosci.

czEse A

urodzony(a)

gJ

61 v'rs sJ

,Lrs

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci
gospodarczejprzez o_soly pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poi. ozs, z 199g
r. Nr 113, poz. 715 i Nr
162, poz'1126,21999 r. Nr49, po2.483,22000 r. Nr26, poz. 306 orazz2002r. Nr 113, poz.9g4
iNr214, poz.
1806) oraz ustawy z dnia 5 czenruca 1998 r. o samozqdzie powiatowym (Dz. U.22001r. lrti t+2, poz.
1Sg2 otazz
2002 r' Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.'
16gg i Nr 214,
poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzEce w sklad malzehskiej
wsp6lno5ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:
t.

Zasoby pieniqzne:

- papiery warto6ciowe:

@wwwsignform.pl sp.zoo.,e-mait: BoK@signform.pt,tet./fax (o-22)62692gs,(o-22)6269297

il.

1. Dom o powierzchni:

2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuf prawny:

L*!

ffi

2,

o wartosci:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

4

tytut prawny:

ilt.

Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych

-

nalezy podac liczbq i emitenta udzial6w:

Ztego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

Posiadam akcje w spolkach handlowych

-

nalezy poda6 liczbg i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni210% akcji w

@

www.signform.pl

Sp z o.o., e-mail: BOK@signform.pl, tel.fiax.

sp6lce:

(O-22) 626 92 95, (O-22) 626

9297

e

v.

z
leznego do jego majqtku
innej
, jednostek samozqdu
komunal
stqpujqce mienie, kt6re
nalezy poda6 opis mienia i i'ati nabycia, od kogo:
-

Nabylem(am) (nabyl m6j maZonek,
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa,
terytorialnego, ich zaiqzkow lub od
podlegalo zbyciu w drodze przetargu

vt.
1.

przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nale2y poda6 formq prawnq i pzedmiot dzialalnosci):

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d

\,tr

-jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

2. W spoldzielniach:

O www signform.pl Sp. z o.o , e-mait: BoK@signform.pt, tel.ftax. (O-22) 626 92 95, (O-22) 626 92 97

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

C?,.

...

.(,.

vilt.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajg6, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2d

D(

Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

@wwwsignform.pl Sp.zo.o.,e-mail: BOK@signform.pt, lelfiax.(0-22)6269295, (O-22)6269297

X
Zobowiqzania pieniqzne o wartosci powyzej 1O OO0 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki
oraz warunki, na jakich zostaly sv-,v,vr
udzielone
(wobec r\lJYv,
rv \vYvwev
kogo, w z.wrqznu
zuiqzku z jakim zdazeniem,
z(Jalzenlem, w jakiej
JaKtilt

Owww.signform.pl Sp. zo.o., e-mail: BoK(@signform.pt, tet.tfax. (0-22) 626 92 95, (0-22)6269297

JaKleJ

