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czlonka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzaiącej iczłonka organu zarządzaiącego powiatową osobą prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty'
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Uwaga:

1, Osoba składająca oswiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnie-
nia kaźdej z rubryk.

2. Jeźeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisac .,nie dotv_
91]:

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określic przynależnośc poszczególnych składników ma-
jątkowych, rlochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma_
jątkową.

Oświadczenie majątkowe dotyczy ma.iątku w kraju iza granicą.

Oświadczenie maiątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące ad-
resu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.
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po zagoznantu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia działalnoscl 90_
spodarczej przez osoby pełniące funkc.le publiczne (Dz U. Nr 106, poz 679, z 1998 r. Nr 113. poz,7,15 iNr 162
paz 1126. z 1999 r Nr49, poz.483, z 2000 r, Nr26. poz.306 orazz2002r. Nr 113, poz.984 i Nr214, poz.1806i oraz
ustawy z dnra 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz 1592 oraz z 2002 r Nr 23
poz 220. Nr 62, poz 558 Nr 113. poz. 984. Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz '1688 i Nr 214, poz. 1806). zgodnle
z. ar\ 25c te1 ustawy ośvłiadczam. ze posiadam wchodzące w sktad małzeńskiei wspolności malaJkowei lub sta_
nouJlace mo; majatek odrębny
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Zasoby plenlęzne

- srodki plen{ęzne gromadzone w walucie polskte;. . _,...-;:
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Dom o powierzchni: i:.-. -. |..,,....,..

Mieszkanie o powierzchni: ,...:..
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lll.

posiadam udziały w społkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałow

łłłł ł:r:7| r 1l7

udziały te stanowią pakiet większy niż 1Oo/o udziałów w spółce: .............ł'....,..|.',.?.:::. Y..{..!.ż,

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......,...../.:...'.!.'...:,-..i..t..i:.!..i.!!...

lV.
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posiadam akcje w społkach handlowych - naleźy podac liczbę i emitenta akcji: ..........:..;,.-...,.',.,.,,,.,,,.:.,:....

akcje te stanowią pakiet większy niż 1a% akcji w społce. ł!/ł F brięr_.ł(1

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

V.
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Nabyłem(am) (nabył mój małźonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
panŚtwa,'inrlej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podac
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Vl.

1 . Prowadzę działalnośc gospodarcz ą2 (naleZy podac formę prawną i przedmiot działalności),
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2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
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- wspólnie z innymi osobami ,ł,l i ł...łł :.:..Y { ł .ł,,
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1 W społkach handłowych (nazwa, siedziba społki): ł./.t..f. .O_.:..|'a !..!..'/.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . . ...ł,ł.t.{. n.1.! L( 1..'.l

- jestem członkjem komisjirewizyjnej(od kiedy): ,':. 'i ^ ". i !.'.',i ''

2, W społdzielniach:
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Zlegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścr. . .....ł.1.1.{. .f},.::T,.{{.{,!, .(/.



3. W fundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą:

&! ł i... p .*.-l..Y..(,.|.Y.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..............)_...._...._.;.;.__....,,..

... .... . . {.".',!,r.....f).,:.,.:.'/ ! !'|

-.;estem 
członkiem komisli rewizyjnej (od kiedy): ......,......_..,...... __,,. . ..;

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VllI.

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

lx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych naleźy

X.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozl kara pozbawienia wolności.

(miejscowość, data)
§"*o* - lJalt^.7 (p"JpiŚi

1 Niewłaściwe skreślic.
' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar-

^ stwa rodzinnego,
" Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.


