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członka zarzadu powiatu,,sekretarza pcwiatu, skarbnika powiatu,
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej

i członka orEanu zarządzającegc powiatową osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyl
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(lmiana i rlazwiskc oraz nazwiskc rodowe)
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Poza?oznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzjałalnoŚci gospodarczejpzez osoby pełniące funkcje publiczne 1ozl U. Nr 106. poz.679,z 1998
r. Nr 1'13, Poz.715 iNr 162,poz. 1126,z 1999 r. Nr4b, poz 483, z20OOr. Nr26, poz.306 orazz
2002 r. Nr 1 '13, Poz. 984 i Nr 21 4, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samoządzie
PowiatowYm (Dz. U. z2001r. Nr 142, poz. 1592 orazz2OO2 r. Nr 23, poz.22O, Nr 62, poz. 558,
Nr113,Poz.984.Nr153,poz. 1271,Nr2OO.poz ]588]Nr2,14, poz.1806),zgodniezań..25ctej
ustawY oŚwiadczam ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspolnościmajątkowej lub
stanowiące moj rnajątek odrębny.
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Dom opowierzchni. . owaftości.

tytuł prawny:,..,.,....
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Gospodarstwo rolne: /
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rodzal zabuciowy
l-..ź4C

I

tytuł prawny: ...,..,. ......./4C. .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)

lnne nieruchomości:

przychód i dochod w wysokości: .., ,......,....,

lll.

Posiadam udziały vl społkach handlowych - na|eży podac liczbe i emiienta udziałovl.

. .,,t ł'c.., ł aa/k d.e act
/

Zascby pienięzne:

- srodki pien!ęzne zgromadzone w wa|ucie poiskiej: /?/4b ne.ęlbłąrą
/

srodki cienięzne zgromadzone w wa|ucie obcej: /J-"./b /o"ią/ą"-

ll,

1.

2

.).

vdziały te s,tanowią pakiet większy niż 10% udziałóv,l w społce,

7 lłgs iytułu csialnaJem(ęłam) ul ioku ubiegły,m cochod w wysokos c.i za|e_ *Ź<y



lV.

Posladam akcje w społkach handlow1,,3i - nalez,v podac liczbę iemitenta akcji

akcje te stanowią pakiel wieksz,v niz |C% arqi w spółce. /zlł?_

V,
1.

V.

NabYłem(am) (nabYł moj nrałzon ek, z wyłag,zen jem mienia przynależnego cjo jego ma;ątku
odrebnego) od Skarbu Państwa inneJ państwovłej osoby prawnej, jedncstek san-loząciu
teryiorialnego, ich zwiazkcw lub oC korn,;nainej osoby prawnej następujące mienie. ktoi-e

Podlegało zbYciu w drodze pi'zeiarg,u - na|ezy podać ocis miania idatę nabycIa, od kogo.

Prowadzę działalność gospodarcz ł (naiezv podac fcrme prawną i przecim ioi działa lnośc!).

działalności (nalezy podać formę prawna i przedmiot cziałatnosci)

- osobiście /?4'e
- wspolnie z łnnymi osobami 44/k
Z tego tytułu osiąEnałem(ęłam) w rcku

spółkach handlowych (nazyva,siedzlba społki).

7tego tyiułu osiagnąłem(ęłam) i^r ;,okt.; Lioiegłym dcchód v' wysokości .ąłł!r /el

- jestem członkiem zarządu (od kiedy;: . z4b }ńał
-.jestern członkiem rady nadzorczej (od kiedy), ąrłY ,bsń*ł

Z

Vll.

1W

z1/? płtqą,a&r

Zaządzam dzi ała l n ości ą g os po d a r czą iub j e sie m p

/^



- jestem członkiern komisji rewizyjnej (oo kiedy): ż4.? łc-rĆz.r
/Ztego tytułu osiągnąłen_r(ęłanl) w i,oku ubiegłym dochod ril wysckosci.z4.c

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zai-obkclvej lub zajęc. z
podaniem kwct uzy-skiwanych zkażdego iyiułu.

- jestem członkiem zaząCu (cd kiedy): ....

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kied

- jestem członkiem kor-nisji revlizyjnej (od kied

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł

3. Wfundacjach prowadzących działalnośc gosp

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kied

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł
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lX.

Składniki mienia ruchomego o wańcści powyzej 1C.0OO złoiych (w przyoadku oojazdow

mechanicznych nalezy podac markę, model i rok produk qil. . C//,.rce)a4_. C Ź

X.

Zobowiązania pienięzne o wańości cowyzej 10.0OO złotych, w iynr zaciągniete kredyiy i pożyczki
orazV/arunki. na jakich zcstały udzieione (wobec kogo, vł związku z jak)m zdarzeniem, w jakiej

wysokosci) , ?,ŁF.JJŁ7 ct&aF:/ P,?,(k Zirlf óź,?oc/aa.u
66,ł5-Q.., . żal €9 7-
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