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członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika pówiatu,

k ie rown i ka jed nostki o rg a n izacyj nej powiatu, oso by zarządzĄącej
i członka organu zarządzĄącego powiatową osobą prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

pozapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnoŚci gospodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998
r. Nr 113, poz.715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z2O0O r. Nr 26, poz. 306 orazz
2002 r. Nr 1 '13, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czenruca 1998 r. o samoządzie
powiatowym (Dz. U. z20O1 r. Nr 142, poz, 1592orazz2002 r. Nr23, poz.22O, Nr62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z arl.25ctĄ
ustawy oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspolności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:



Zasoby pieniężne:

- środki pienięźne zgromadzone w w,alucie polskiej:§.8,90 O ql 
'flr,l

- 
, środki pieniężne zgromadzone w waluiie obcej: ,.........t............]..!.

- papiery wańościowe:
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Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

UĄp
udziaĘ te stanowią pakiet większy niż 10% udziałow w
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lV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podaó liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś ci: ..,.......Z.

V.

NabYłem(am) (nabył mój mażonek, z wył.ączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

//,Up,

Vl.

1. Prowadzę działalnośó gospodarczą2 (należy podac formę prawną i przedmiot działalności):

- wspólnie z innymi osobami

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochod w wysokości:

2. Zaządzam działalnością gospodarcząlubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podac formę prawną i przedmiot działalności):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............

Vtl.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki):

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): lj^Ł d§łh WllV
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .........|........|....,.,........
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/- jestem członkiem rady nadzorczef (od kiedy): ............,....ł

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

W fundacjach prońadzących działalnośó gospodarczą:

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): . ,.../.ktŁ. ,....- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......,.../*rtŁ dŃ.[Ł |4Ą/
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ' Ż

i^^+^M ^,l^ńl,i^* l,^Mi^ii -^..,i_.,i^^i /^J l-:^l..\. /- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś 
"i. 

......(.

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:

lx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych nalezy podac markę, model i rok produkcji):
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x.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

orazwarunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuzjakimzdazeniem, w jakiej

wysokości):


