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(miejsce zatrudnieni a, sta nowisko lu b funkcja)

pozapoznaniu się z pzepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnoŚci gospodarczĄ przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998
r.Nr113,poz.715iNr162,poz. 1126,z 1999r,Nr49, poz.483,z2OOO r. Nr26,poz.306 orazz
2002r. Nr'113, poz.984 i Nr 214, poz.1806) oraz ustawy zdnia 5 czenruca 1998 r, o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1592 orazz2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr'l13, poz,984, Nt 'l53, poz, 1271,Nr200,poz,1688 iNr214,poz. 1806), zgodniezaft..25ctej
ustawy oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspolności majątkowej lub
stanowiące moj majątek odrębny:
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Posiadam udziały w spółkach handlowych - naleźy podac liczbę i emitenta udziałów:

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

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



lV.

Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podac liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niz

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:;t{r"Ł

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek sarnoządu

terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące rnienie, które

podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Vl.

1. Prowadzę działalnośó gospodarcz{ $ależy podac formę prawną i przedmiot działalności),

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubieg ychod i dochod w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem

i przedmiot działalności).działalności (nalezy poda.ó form
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- osobiście 
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- wspolnie z innymi osobami 
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym
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1. w społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): i.UŁ .d-t-$/
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członkiem zarządu (od kiedy):

członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....



- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy),

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:
3. W fundacjach prowadzących działalność 9ospodarczą:

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): . /"t"
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokościi..

innej działalności zarobkowej lub zajęc, z

(w przypadku pojazdów
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x.

Zobowiązania

oraz warunki,

pienięzne o wańości powyzej 1o.ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej

wysokości):


