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

i członka orEanu zarządzającegc powiatową osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje adrninistracyjne w irnieniu starosty.

,,]1 oswiadczenle obowiązana jest do zgodneg o z prawdą, starannego
nienia kazdej z rubryk.

2, J-:|]Poszczególne rubryki n!e znajdująw konkre'rnyrn przypadku zastosowania, należy,wpisaó,;,riie dotvczv"

Oscba skład,ająca oświadczenie obov.liązana jest okresiic przynaieżnośc poszczegoInych
składnikow majątkowych, dochodow i zcbowia ań do maja.tku odrębnego i majątku objętego
maźeńską wspoInoscią majątkową.

Cswiadczenie majatkotve doiycz5r majątku v,l kraju i za granicą.

oświ adczen ie majątkowe obejm uje rown i ez wi erzyte ! noś ci pie n ięzn e

e 9a 1nformacje 
jawne, w częsci B zas informacje niejawne

składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia 
'

4.

D.

dnia Ą( Cl"Ął5 Y

PoZaPoZnaniu się z PrzePlsami ustawy zdnia21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dz.iałalnoŚci gospodarcz€lpzezosoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz. U Nr 106 poz.679, z 1998
r, Nr 113, Poz.715 i Nr 162,Poz.1126,z lg99 r Nrab, poz 4B3, z2OOOr. Nr26, poz.306 orazz
2002r, Nr113, Poz,984iNr21 4,Poz.1806) orazustawyzdniasczenvca1998r.osamorządzie
PowiatowYm (Dz U z2001r Nr'1 42,poz 1592orazz2OO2r Nr23, poz 220,Nr62, poz. ssa,
N r 1 1 3, Poz. 984. Nr 1 53, Poz. 1271 Nr 2OO poz 1588 i Nr 21 4, poz' 

'1806) 
zgodn ie z' arl. 25c te1

ustawY oŚwiadczam ze posladam wchodzące w skład małzenskiej wspolnóścima.lątkowe.1 lub
stanowiące mój nrajątek odrębny:



l.

Zascby pienięzne:

- srocjki pienięzne zgromadzone w waIucie poiskiej: l\Ł
srodki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wańościowe

na kwote,

o wańoścl

rodzaj zabucjowy. ... ..

tytuł prawny. ......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: .
4. lnne nieruchomości.

powiezchnia:

o tvańoścj

tyiuł prawny:

lll.

Posiadam udziały ul społkach handlowych - na|eży pociac liczbe i emiienta udziałow

tĄŃĘ ds\q

udziały te stanowią pakiet większy niz 10ah udziałói,,l w społce,

7 ł,egc iytułu osią)nalem(ęłam) r,nl róku ubiegły,m cochoci w wysokosci.



lV,

Posiadam akcje w spółkach han,Jlow1,9i ra|eż! podac |iczbę i emiienta akc.ii iM^t fuh1

akcje te stanowią pakiel wiekszy niż .iaa/a arcji w społce

Z tego tytułu osiagnalem(ęłam) !i"/ i.oku ubiegłym dcchod vu wvsokosci,

V

NabYłem(am) (nabYł moj małzonek,zwył7czentem mienla przynależnego oo jegc ma;ąikll
odrebnego) od Skarbu Państ,ła innel państwowe.j csoby prawnej, jednostek samorząo,u
ieryiorlalnego, ich zwiazkcw lub od kornr.lnainej osoby prawne] nasiępujące mienie, ktore
noo]esa]o zbvclu w drodze przeiargu - 7alez,j gocacnonis mienia iclatę nab;lcia. cc i<ogo,

Pr-owadzę działalnosć 9cspooarcz a_' inaieru no.j2. fnrpię p a//na i pi-zeclmioi działalnosci)

Vl.

1. ,llV |,J 3Vvl ld I PlZtrUlllrOt UZiaiaInOSc]

I\ĄĄŁ

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysoko,ści,
Zaządzam działalnoŚcią gospoda rcząiubjesiem pzedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podac formę prawną i pr

- osoblscie

- wspoInie z innymi osoba,.ni

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rcku ubiegłvm dochcd w wysokości:

Vll,

1. W spółkach handlowych (,nazwa, siedzrba społki)

- 1estem członkjem

- jestem członkjem

zarządu 1od kieoy;:

rady nadzorczej (od kiedy)



- jestem członkiern komisji rewizyjnej (oo kiedy;

ym dochod w wysckosci.

- jestem członkiem rady nadzorcze1'(od kiedy):

-1estem członkiem kornisji revłizylnej (od kiedy):

ZIego iytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod lv wysokcści. .. . ..

\l/ fun da cj ach prowadzących dzi ałal no śc g ospoda rczą,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy).

-1estem człcnkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy), ... .

Z tego tytułu osiągnałem(ęłam) w roku ubiegłym dochcd w wysokości, ,

Vlll.

lnne dochody osip€ane z tytułu

podaniem kv,lot uz,vskiwanych z

zatrudnienia lub innej działalności za;-obkolvej lub za)ęc, z

§-rT l1q l^ ąnru_

lX,

składniki mienia

mechanicznych

X.

Zocowiązania

oTaz vlarunki

wysokości):

ruchomego o wańcsci powyzej 10 000 złoiych (w przyoadk,.l pojazdow

pienięzne o wa(osci cowyzej 10,000 złotych w iym zaciągnięre kredyty i pożyczki


