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Fodpis "..,....i.,........ ...... "ł"- "" " ".
członka zarzą_du powiatu, sekretarza pcwiatu, skarbnika powlatu,
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej

i członka orEanu zarządzającegc powiatową osobą prawną
oraz osoby lvydającej decyzje adrninistracyjne w imieniu starosty1

. dnia i 1 c1 )!'| 
r.$rrL;rL,u (mielscowośc)

cZĘsC A
Ja, nizej podpisany("; Ąf,'' y Ę:llw?^T

(imiona i nazwiskc oraz nazwiskc rodowe)

urodzony(a)
'1§ ,t2. ł169

Po Za?oznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnla 1 997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzjałalnoŚci gospodarcze)pzezosoby pełniące funkcje publiczne (Dz-. U. Nr 106. poz.679, z 1998
r. Nr 113, Poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z1999 r. Nr49, poz. 483, z2OO0r. Nr26 poz. 306 orazz
2002 r. Nr 1 13, poz, 984 i Nr 21 4, poz. '1806) or
powiatowym (Dz. U, z2001r. Nr 142, poz.1592
Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 2O0, po
ustawy oświadczarn, ze posiadam wchodzące w
stanowiące mój majątek odrębny: ,...
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1. Dom o powierzchn,, {dlS &'r*3 
,, .. m', o wańości:

Gospodarstworolne: ^ A,
rodzajgospodarst*", . .!Mn ...M.lr.^. powiezchnia:ł, ł" """, ,"
o wańości:

rodzaj zabuciowy:

tytuł prawnyl .,.....,.....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychod i dochod w wysokoŚci: ........,.,......,..

4 
,*#:L""1.?ń hĘ*t: 

,

o r,vańości: ,-......,............

tyiuł prawny: ......,.....,

lll.
posiadam udzia

. V :e &"!x"i
ły ui spółkach handIowych - nalezy podać liczbę i emiienta udziałóv,t:

udziały te stairowią pakiet większy niż \Oo/oudziałóv,l w spółce: N.*.....ił.ą*.ąJ/

7 ł,ł1ciytułu osiągnąłem(ęłam) r,,l rgku ubiegłym iochocj w wysokosci. ..{V.G.. J:J.qrłn\) ()



lV.

Posiadam akcje w spółkach hanClor,vych

'Kr" 
lu 

stanow]ą pakiet więks zy niż la% axqiw spółce: Vw dl\*v

Z tego tytułu osiągna"łem(ęłam)w roku

V.

NabYłem(am) (nabYł moj rnałzon ek, z wyłączeniern m jenia przynależnego cjo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa innel państwovlej osoby prawnej, jednostek samoząciu
teryiorialnego, ich zwia7kaw lub oc komunainej osoby prawnej następujące rąrienie, ktore
o'oir,i'" 

"tri;:;rodze 
przei-,nu n.luzy godać oy.,r,"n," idatę nabycia, od kogo,

Vl,

1, Pr-"'^-' t ' łaInosć gospodarcza2 (naiezy pocac fcrmę prawna iprzecimiot działalności)

-wspólniezinnymio.oń,..',..'1Vi*Jłrj.ę+h'''..,...

Ztego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku un[gł'Jy, pov.l..loo ,o""iuo'- -n .o"a. ń J_j1

_ osobiście M. Atrrr;. . ,. .J "'l' ;;. ll ;

/ l 
,wUUl 

lUu VY Wy§OKoScl. .lV_!.Ł.. .,?.!,'.^2, Zaządzam działalnoŚciągosPodarcząiubjesiem pzedstawicielem, pełnomocniriem taxl,e., 
7

działalności hależy podac formę prawną i pr edmiot działaIności):Mt łu/, ._,

tti
- wspolnie z innymi osonńi" l\/"r_. ...4a,]r,.r,
al^- L.| | l ,Zlego tytułu osiąEnałem(ęłam)w rcku ubiegłym dochcd w ysokości. flJo* ..&1**r".../ł,

Vll.

1 , W spółkach 
,handIowych 

(nazwa, siedzlba społki): IJ 

':* 
'l.,I qUrnJI

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): frl;-
- jestern członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
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- jestem czło ( tVri ę|!r.*l t ," ", ,J", ",l , ,

Z tego tytułu u dochod * *r=oOJ!ci: lVi* dŚ 
3rĄ

W społdzieln

- jbstem czło ).

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegły

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): /Vuo ,ł.t,

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochcd * *Jo',o. "i 
. .$/,ę. Mr*,,Ltr;r,

Vlll,

lnne dochody osią§ane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zalęc. z

.druLr^, l,ł

IX.

składniki mienia

mechanicznych

ruchomego o wańcści powyzej 10.000 złoiych (w przypadku poj-azdow

X.

Zocowiązania pienięzne o wartości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyiy i pożyczki

oraz Warunki. na jakich zcstały udzieione (wobec koEo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej

Ud


