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członka zarza_du powiatu, sekretaoe nnwir{,r elu arkxjL- ----.:^rrialłrrrnilu ^ i^J-^^tt-: _-_kierowni ka jednostki organiza
i członka organu zalządzaj

oraz osoby wydającej decyzje
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d ą4..J) AĄ , dnia / 6,- pk , JO_Ń,,
(mie!scowośż)
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Ja, nizej podpisany,(a), ,.. ,,ł d,b**9ł1-@łńe-

f-9,łrl*
s!;no,yft,pę 1u,o,lub furlkcja)

po zapoznaniu
działalności go
r. Nr 1 13, poz.
20Q2 r. Nr '1 ,13,

powiatowym (Dz U. z 2001 r. N
Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz _1

ustawy oświądczarn, ze posiada
stanoiviące mój majątek odrębny:
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Zasoby pienięźne
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. łv)e b{"Ę *1 powierzchnia:

udziałow:

udziały te stallowią pakiet większy niż 10a/o udziałóvl w spółce:

7 ;łEc tytułu osiagna,łem(ęlam) w roku ubiegłynn dcciiorl w wysokości: . , .,..,,. ,,.::.,,.,,.

k:,. .0,.
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lll.
posiadam udziały w społkach hand|owych -^nalezy podac |iczbę i erniienta
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Posiadam akcje w ła|eżl poCac liczbę i emitenta akcji
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społkach halcilolvych

l,,"tY dłOttY
akc;e te stanowia pakiet większ1l r:iż iaah akcjiw spótcs.

Z tego tyiułu osiagnąlem(ęiam) r,v rok,,; ubiegłyrn cicchód vl wysokosci.

V,

NabYłem(am) (nabYł moj małzonek, z tvyłaczeniern mienia przynaleznego do 1ego majątku
odrębnego) od Skai'bu Panstwa, innei państwovlej osocy praw.nej, jedncstek sarnorządu
ierytolialnego. ich zvt,iązkcw lub oC kom,lnainej osoby prawnej nastepujące mienie, ktore
aoO|eoa]o z*"]:]*o:.o,- orrltn, ""'&ffr: ia idale nabycia oc kogo
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" :ffi;q:
pi,avJną i przedmiot działa lnosci)

, 0snhisr:ie

- wspólnie z innyrni osobaml

Z tego tYtułu osiągnałem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości; ....... .,.

2 Zaządzam działalnoŚcią gosPodarcza. iub jestem pzedstawicielem, pełncmocnikiem t'aki,ej

_ wspolnie z innyrni osobami

z tego tytu}u osiaonajem(ełam) w toku ublegtym dochcd w wysokościl

W spółkach handlowych (nazwa. siedziba spcłki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy),

- jestern członkiem rady nadzorczej (od k!edy);
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_]estem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
- ]estem członkiem kor.nisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokcści:

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w w.ysokości;
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skladniki rnienia ruchornego o lvańości pow}zej 1c.o0o ztoiych (w ptzypadku poiazdow
mechanicznych należy podaćmarkę, modeli rok produkcji): t-t,&lńOł^0" b

n^rB.oł ł,.,.ł,,rai., JOOJ_
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Zobowiązania

oraz ułarunki.

,{^"ą.,

wvsokości):
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