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czlonka zanildt powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiaturpsoby zarzqilza![cej i czlonka organu zaru,4dzaiqcego

powiatowq osobq prawnQ oraz osobv wvdaiaqei decvzie administrecyite rJ imieniu

(miejscowoSd)

Uwaga:
l' Osoba skladaj4ca o5wiadczenie'obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypetnienia kazdej, riU.ytc
2' Jeteli poszczegtilne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisad "nie $otvczv'j.3' Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowigzana jest okreslid przynaleLnos1
poszczegrilnych skJadnik6w majqtkowych Orithod6w i zobowi4zari 

^ do maj4tku
f5.Uo..go i majqtku objgtego maEeriskq wsprflno5ciq majqtkowq.
4. oswiadczenie maiqtkowe dotyczy maiqtku w kraju i za granic{.
5. oswiadc zenie maj4tkowe obejmuje rriwnieZ wierzytelnosci pienipine.
6' W czg6ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czpsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
poloienia nieruchomo6ci.
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urodzony(a) J9.44, I95h r/) |

.......W{.(l.t,tt9.
/^t J I A ' I lr. I t tl ^ | (

"L0"if0 
sf.tJ0 vaw.Lat7 ne.. .1..1. ..t1mE.ka .l{a.x,api €dam.

hstg ?0l,. Ne uCniko, tl\avta*u brpdy,, i Wh3*4',
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub frurkci a)

po zapoznanlu slQ z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej,przez osoby pelni4ce funkcje publicme (bz.u.22006 r. Nr 216 ,poz' 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerxca 1998 r. o samorzgclzie powiatowym (Dz. IJ. z 2001 r.Nr 142, poz. 1592 z p6in.zm.) zgodnie z art.25c tej ustawy oriwiadczam, ze posiadam
wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowiqpe m6j maj4tek odrEbny:
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Zasoby pieniqZne:

na*iensklo.
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Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nilezy poda6 liczbE i emitenta udzial6w:

"dr,"ly 
te stanowiqpakiet *igksry Nz l0%udzial6w w

z tegotytulu osi4gn4lem(elarn) w roku ubieglym doch6d w wysokojci:
...ni.e ..d.0.{r4nq,.. . ...JJ

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiry podai liczbE i emitenta akcji:

l0% akcji w

V.
Nabylem(am) (nabyl16j malzonek, zwylqczeniem mienia prrynaleznego do jego mai4tkuodrEbnego) od skarbu. py;trv.a,inn;J p;;"*.j 

"d;;;.*rej, jednostek samorz4duterytorialnego, ich zwiq,zk6w rub od lomunatnej osouy irr'"*.i nastgpujqce mienie, kt6repodlegaio zbyciu w drodze przetargu - na"zy poaue opi'r ,.i"nru i datg nabycia, od kogo:II
... .r'lte. d)iltytj
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naleiry podai fo*g prawne i przedmiot dzialarnosci):



- osobiScie I r
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"g?jytuT ?riqgtqlem(9lam) w roku ubiegrym przychod i doch6d w wysokodci:.. .n.1.9...0,0fr,1c2url
2" zaruqdzam dzialalno$ci4 gospodarpz4lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiejdzi alal nosc i (naleLy podai- iormQ prawrq i przedmi ot dzialarnosci ) :

tego tyhttu osi4gn4lem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:
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2. W sp6ldzielniach; 
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ztego tytulu osiqgnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

alalnoSi

- 1.*.. czlonkiem zarzEdu,(od kiedy):. nie dptt4c{,ut. .".
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z tego ty{ulu osiqgn4lem(Elarn) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
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IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10.000 dotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy podai markg, model i rok produkcji):

Zobowiqzania pieniEzne o warto5ci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci1gnigte kredyty
i pozyczki or^z warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi4Tku z jakim
zdarzeniem. w jakiej wysokoSci):
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Powy2sze o$wiadczenie skladam Swiadomy( a), iL na podstawie ar:t. 233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno$ci.

&/ ,/z/dfis) _/ '

' NiewlaSciwe skreslii.
2 Nie d,otyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinne.;

, zwierzqcej, vy' formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
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