organizacyjnejpowiitu' osobyf,rządzającej i członkaorganu zanządzającegopowiatowąosobą
prawną oraz osoby wydającejdec5zjeadministracyjnew imieniu starostyt

Uwaga:

1' Osoba sk|adająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupelnego wypełnienia każdej z rubryk
poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym plrypadku zastosowania, naleĄl
2, łeżrc|i

wpisać'4!g!qĘgy]

3. osoba składającaoświadczenieobowiązana jest okreś|ićprzrynależność
poszczegó|nych
sk|adników majątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i najątku
objętegomaEeńsĘ wspó|nością
majątkową.
4. oświadczeniemajątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczeniemajątkoweobejmujerównieżwierzyte|ności
pieniężne.
6. W częściA oświadczenia
zawarte są informacjejawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca po|ożenia
nieruchomości.
CZĘSC A

/ł

podpisany(a)/{fl.aau
Ja,niżej

M

po zapoznaniusię z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia 1997t' o ograniczeniu prowadzeniadziała|ności
gospodarczej
przezosobypełniąpe
fimkcjepubliczne(Dz. U. Nr 106,poz. 679, z 1998r.Nr ||3, poz' 715 i Nr 162,
toz. llf6, z 199h. Nr 49,po2.483, z 2000r.Nr 26, poz.306 orazz 2002r.Nr t 13, poz. 984 i Nr zl4, poz. 1806)
oraz ustawyz dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym(Dz. U. z2001'r. Nr 142,poz. 1592 orazz200fr'
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 200, poz. 1688 i Nr Zt4, poz. 1806),

zgodIne
z art.25c tej ustawyoświadczam, żleposiadam wchodzące w skład matżerflskiej
wspÓlnościmajątkowejlub stanowiącemrńjmajątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne

...........
:...............:...
:......
..;;k;;il;,r.
ułdĄ7
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tJ Lr'1

Pl'CłYYrrJ

Z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm przychÓd i dochod w wysoko ści:(..W,.
4. Inne nieruchomości:

h'ttrl
r J r u r rrrarrmw.
Pr4wrrJ .
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Z tego tytułuosiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochÓd w wysokości:

IV.
Posiadamakcje w spÓłkachhandlowych- nalezy podaÓ liczbę i emitentaakcji:

.............../.1,t&:ótvęl/.'...'..
r/

- -.-.
:-.:.- - -.-:-';;;iot;.k;i;ili;;;:-::-.-::-."il;;;i;;;;il;.iliJ;;
Z tego tytułuosiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochod w wysokości:

v.

Nabyłem(am) (nabyłmÓj małżonek,z wyłączeniemmienia przynależnegodo jego majątkuodrębnego)od
Skarbu Pafistwa,innej paristwowej osoby prawnej,jednostek samorząduterytorialnego,ich zwiq.zkÓw lub
od komunalnej osoby prawnej następującemienie, ktÓre podlegałozbyciu w drodze przetargu_ należry

o"*:"***i."::-Y:::T*,"'l,tt'.,,,,,,,,,,,

Z tegotytrrłuosiągnąłem
(ęłam)w roku ubiegłymdochódw wysokości:..............'....
VII.
1. W spÓłkachhandlowych(nazwa,siędzibaspÓłki):

jestem członkiemrady nadzorc zęj 3 (od kiedy):. .

Z tego tytułuosiągnąłem(ętam)
w roku ubiegłymdochÓd w wysokości:..

3. W fundacjachprowadzących działalnośćgospodarczq.

- jestem członkiemrady nadzorczej (od kiedy):

. jestemczłonkiemkomisji rewizyjnej(od kiedy):

IX.
składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych(w przypadku pojazdÓw mechanicznych
należypodaćmarkę,modeli rok produkcji):.............

x.

Zobowiązania pienięzne o wartościpowyzej 10 000 złotych,w tym zaciągniętekredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobeckogo, w z:xtiązkuzjakim zdarzeniem'w jakiej wysokości):

Poryfsze oświadczenie
składamświadomy(a),iż na podstawie a .233
$ 1 Kodeksu karnegoza podanie
nięrawdy lub zatajenie prawdy g,ozi l<arup;iiwie'ria.woInos"i.
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(miejscowość,data)

