
członka zarządu powiatu, sek nika powiatu,
kierownika jednostki organiza zarządzającej

i członka organu zarządzaj bą prawną
oraz osoby wydającej decyzje adrninistracyjne w imieniu starosty1

6_rńx*cą&,- ania ó.l.: Oe. t}2! { r
(miejscowość)

czĘsc A
Ja, niżej podpisany(a), Mpp!e{,,,'V

(iniona i nazwiskc oraz nazvłiskc rodowe)

ffqu.o$.,, ę. ,?.ęuxrĄl\ff, ł9 6l{u^2l, eaŁd{A./. pcll*aq ctJ Ą+, |l,n"*y6
(miejsce zatrudnienia, stanowiskńb funkcja) \ 'Tl^

PoZaPoznaniu się z PrzePisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzjałalnoŚci gospodarczejprzezosoby pełniące funkcje publiczne (Dz-. U. Nr 106. poz. 679, z 1998r.Nr113,Poz.715iNr162,poz, 1126,z1999r.Nr4b,poz.483, z2OOOr.Nr26,poz,306 ofazz
2002 r. Nr 1 13, Poz, 984 i Nr ?1 4, Poz. 1 806) oraz ustawy z dnia 5 czenłca 1998 r. o samoządzL
PowiatowYm (Dz. U. z2001r. Nr 1 42, poz. 1592 orazz2OO2 r. Nr 23, poz,22O, Nr 62, poz. 558,
Nr113, Poz.984. Nr 153, poz. 127'l, Nr 2OO,poz.15&8 iNr214, poz. 1806), zgodniez'ań.25ciej
ustawY oŚwiadczarn, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspolnoscimajątkowej lub
stancwiące moj majątek odrębny.



l.

Zascby pienięzne:

- środk! pienięzne zgromadzone w wa|ucie polskiej:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wartościow e. ..., k9L.{
na kwotę:

tytuł prawny: .,........,

2. Mieszkanie o powierzchni: .,,.

tytuł prawny,,..,.....

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ........ pcwierzchnia

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychod i dochod w wysokości:

4. lnne nieruchomości.

llI.

Posiadam udziały vl społkach handlowych - na|ezy podac liczbę i emiienta udziałow:

;il,. ;*.,,;; ; o.;", - ;;J o n,,|jin ;;H



"r'

lV.

posiadam akcje w spółkach hanclowych - nalezy,pooaó liczbę i emitenta akcji

Ztego tytułu osiagnąłem(ęłam)u,r roku ubiegłym dcchód w wysokości:

V.

NabYłem(am) (nabył moj mażonek, z wyłączeniern mienia pzynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa. innej państwovrej osoby prawnej, jednostek samorząclu

teryiorialnego, ich związkow lub od komunainej osoby prawnej następujące mienie. ktore

Podlegało zbyciu w drodze pi,zetargu - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Vl,

1. Pt'owadzę działalnoŚĆ gospodai,cz aj inaieZy poCac fcrme prawną i pzecimioi działalności):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości,
2. Zaządzam działalnoŚcią gospodarcząlubjesiem pzedstawicielem, pełnomocnikiem iakiej

działalności (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności):

z tego ty,tułu osiągna,łem(ęłam) w roku ubiegłym dochcd w wysokości:

Vll.

1. W spółkacĄ handlowych (nazwa. siedziba społki)

Ąt^Ł

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestenn członkiem rady nadzorczej (od kiedy)



2.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ZIegotytułu csiągnąłenr(ęłanl)wroku ubiegłymdochodwwysokoś?" t . ; .,4le9u lytulu UDlq9l.avll:\Ylq'll/ 
' L.. , ddr{

W spółdzielniach: ""Ął/,:' /\
- jestem członkiem zarząCu (cd kiedy): w

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ZIego tytułu osiągnaJem(ęłam) w roku ubiegłym

zarobkorłre j lub zĄęc, z

- jestem członkiem rady nadzo rczej3 (od kied

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kied

Zlegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg

3. W fundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą

!X.

składniki mienia

mechanicznych

ruchomego o wańości powyzej 10,00O złoiych (w pzypadku pojazdow

należy podac markę, model i rok produkcji): " , ,

/}^tf,

X.

zobgwiązania pienięzne o wartości powyzej 10,000 złotych, w tym zaciągni"te kredyty i pozyczki

oraz warunki, na jakich zcstały udzieione (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej

wysokości):


