STAROST\Ą/O POWiATOWE
W NOWY§{. TARGU
1

8, 02, 7071

€ła3osoby wydaiącej decyzje administracyine w imieniu starostyl
4,łą:
Uwaga:

1. Osoba

2.
3.

składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

wypełnienia każdej z rubryk.

z

prawdą, starannego

i

zupełnego

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaĆ

..nie

dotyczy".

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską wspólnoŚcią
majątkową.

4.

Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju iza granicą.

5.

Oświadczeniemajątkowe obejm uje również wierzytel nościpieniężne.

6.

W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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urodzony(a)

W;:r di -, Vnr,'r,,i.t1.;

-

środkipienięzne gromadzone w walucie

-

;;1

Jlią

a

l!.
.... tytuł prawny:

1.
2.
3.

rodzĄ zabudowy:
tytuł prawny: ................,.............._....

:

ubiegĘm pzychód

Z tego tytułu osiąg nąłem(ęłam)

4.

lnne nieruchomości:,

,

i dochód w

wysokości: ................

l

o wańości:

ll

l.

Posiadam udzlaĘ w spółkach handlowych

-

ńg )ol+91!

należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałow w

społce:

............................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........,..............:

,

lV.

Posiadam akcje w społkach handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta akcji:

......

ll

o.r.ś...sż a\*=1

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w spćlłce: .......

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................
V.
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, zvlyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby
podaĆ
pzetargu - nalezy
należy pod€
prawnej lub zwiąku metropolitalnego następująge pienie, Kóre podlegało zbyciu w drodze pżetargu
opis mienia i datę nabycia, od kogo: .....Ą!.<.... 2 żrl, clĄ............

Vl.
Prowadzę działalnośógospodarcz

1.

-

ą2

(należypodaó formę prawną i pzedmiot działalnośc,tl: .

.n:'.:.1ł-lLt.ą...
J)

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

Zaządzam działalnościągospodarczą lub jestem pzedstawicie,lem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podaó formę prawną i pzedmiot działalności):.....T.l.ś... dfrycl5... ..

-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami

._

.. ..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w

"l. *

społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): .........n|.(....

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

kiedy):

l}aa

.,................]_..;

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................

-

jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......................

]

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ................

)

działalnośćgospodarczą:

3.

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęc,

Vlr

z

podaniem lovot

|4

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzpj ilO 000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych nalezy
...,-.."-....].....
podac markę, model irok produkcii): ....ń.|.3.. dd.l:Ą
\)
<)

-,

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 0OO złotych, w tym zaciągnięte kredyĘ i.PozYczki o1azlrłarunki,
na jakicń zostały udŻiebne (wobec kógo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): . Y!.)ś...ą6.!,tL?J--
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