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czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby ztz4dzaj4cej i czlonka organu zarz4dztj4cego powiatow4 osob4 prawnq oraz osoby
wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyr
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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego
wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Jei,eli poszczeg6lne rubryki
'rnie dotyczy".

nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowani4 naleiy wpisad

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid prz5rnaleino56 poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowycho dochod6w i zobowi4zaft do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego malierf,sk4
wsp6lno5ci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienigine.
6. W czgSci A o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg6ci B zai informacje niejawne
dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cegoo5wiadczenieoraz miejsca poloienia nieruchomoSci.
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(miejscezatrudnienia,stanowiskolub funkcja)
po zapoznaniusig z przepisamiustawyz dnia 21 sierpnia1997r. o ograniczeniuprowadzeniadzialalno6ci
przezosobypelni4cefunkcjepubliczne(Dz.U. Nr 106,poz.679,z 1998r. Nr 113,poz.775
gospodarczej
i Nr 162,poz.1126,z 1999r. Nr 49, poz.483,22000r. Nr 26, poz.306orazz2002r. Nr 113,poz.984
powiatowym(Dz. U. z 2001r.
i Nr 214,poz. 1806)orazustawyz dnia5 czerwca1998r. o samorz4dzie
Nr 142,poz.1592oraz22002r.Nr 23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr 113,po2.984,Nr 153,poz.127I,
ze posiadamwcho&4ce
Nr 200,poz. 1688i Nr 214,poz. 1806),zgodniez art.25ctej ustawyo6wiadczam,
w skladmal2eriskiejwsp6lno6cimaj4tkowejlub stanowi4cem6j maj4tekodrgbny:
I.
Zasoby pienigzne:
- Srodki pien ig)ne zgromadzonew walucie polskiej : ..GA..IS.8,.G{:*

- papierywarto6ciowe
;u....An:lqr*.4.
: .............N

n2, o warto$ci:.{45..151..*......
tytul prawny:,i*6l,irtr,,,r*,!i..*oi,1l,)4at
2. Mieszkanieo powierzcnni:..!iij.,!iv),...
rolne:
3. Gospodarstwo
powierzchnia:
.N;t*.cLS&,
...............
...............
rodzajgospodarstwa:

w rokuubiegtymprzych6di doch6dw wysokoSci:
................
Ztego tytutu osi4gn4lem(glam)
4. InnenieruchomoSci:

o warto6ci:

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale?y poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

N:;L...d.aqf,y
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz I0%oudzial6w w sp6lce:

rv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleLrypoda6 liczbg i emitenta akcji:..........

i.Y....d,e.W.
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni?l0%o akcji w sp6lce:
w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:.................
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam)

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wylqczeniem mienia prrynaleimego do jego maj4tku odrgbnego) od
Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4duterytorialnego, ich zwi4zk6w lub od
komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetarga - naleLy poda6
opis mienia i datg nabycia, od kogo:

l.ri*...0k95ay

vr.
(naleL^y
poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalno6ci):.......................
LLProwadzgdzialalno$6gospodarcz12

N.;r......w.{,yt+,6
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- wsp6lnie z innymi osobami
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam)w roku ubiegtym przych6d i doch6dw wysoko6ci:................
2. Zarz4dzam dzialalno5ci4 gospodarcz4lub jestem przedstawicielem,pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci
(nale?y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):...............
( T A

- wsp6lniez innymiosobami

.......:....'......
w roku ubieglymdoch6dw wysoko6ci:.............--.
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam)

\rII.
1. W sp6lkachhandlowych(nazwa,siedzibaspotki):............Mte.,.drb\ry
-jestem czlonkiem zarz4da(od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy):

.......:-.'........

w rokuubiegtymdoch6dw wysoko6ci:.....'..........
Ztego tytufuosi4gn4lem(glam)

- jestem czlonkiem zarz1du(od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej' (od kiedy):

w roku ubiegtymdoch6dw wysoko6ci:.'...........'..
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam)

dzialalno66gospodarcz4:
3. W fundacjachprowadz4cych

-jestem czlonkiem zarz4du(od kiedy):

