oŚWlADczENl E MAJĄTKoWE

i--

@i

erganizaeyin4 pgwiatu' gsoĘ zarządz4ąeei i członka organu zarządzaiąeoge pgwiatgwą esebą

-pł€#ftł€f*osoby
.

r -'li(

''\_

' ]._

L,tl_

;iiii;iir'l {)l,':;

l.'i

d

wydającei decyzie administracyjne w imleniu starosty
.:ą(j|r

"..','|'1
1.i.L li]i\lTł\

'l]

1

J$ oT

i

łpł$v

I

'

i'

'r'l'uu

..

),)

:...{i:,..............,. "r;. "....,;:,.,..,
.F
Uwaga:,;. . _-,. ::; ;:;=_;.,r-*;;.;;.j
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne

rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisać ..nie dotvczv''.

3. osoba

składająca oświadczenie obowiązanajest określićprzynależnośćposzczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego
objętego małżeńskąwspóI nościąmajątkową.

i

maiątku

4.
5.

oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju iza granicą.

6.

W częściA oświadczeniazawarte informacje są jawne, w częściB zaśinformacje niejawne

oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

dotyczące adresu zamieszkanla składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości .
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko iodowe)

urodzony(a)lb-,C6,łę'+ *

lc[,łq [eft

pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczĄpzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U. Nr 106,poz.679, z 1998r. Nr
113,po2.715 iNr 162,po2. 1126,21999r. Nr49, po2.483,22000r. Nr26, poz.306 orazz 2002r. Nr

po zapoznaniu się

z

113, poz.984 i Nr 214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 5 czenłca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.

U.22001r. Nr 142, poz.1592orazz2002r. Nr23, po2.220. Nr62,po2.558, Nr 113, po2.984, Nr

153.

poz'1271, Nr 200, poz. 1688

i Nr 2'l4, poz'

1806), zgodnie
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posiadamwchodzącewskładmałżeńskiejwspólnościmajątkowejlubstanowią""ffil
t.

:::"# ::ffi::.gromadzone

w walucie

polskiej:

/tQ.

t)ou

- Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

"Ł)."

i,,"le

/'"j

V.*r',/
--(
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Posiadam udziały w spółkach handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów

|,Uęudziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:

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

tv.

Posiadam akcje w spÓłkach handlowych- należy podaó liczbę i emitenta akcji: ...'....

akcje le*qtąnowią pakiet większy niż 10o/o akcji w

spółce:

'. .. ... . .. .]

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg[m dochód w

V.
Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do majątku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związków
lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu

vt.

Prowadzę działalnośógospodarczą2 (należy podaó formę prawną

- wspólnie

z innymi osobami:

i

przedmiot działalności):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysoko

-'..--"-"'."./r
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2.Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem pzedstawicielem,
działalności(należy podać formę prawną i pzedmiot działalności):

-osobiście
- wspólnie

z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vt!"
1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

-

jestem członkiem rady nadzorczej

(

od kiedy):

-jestemczłonkiemkomisji rewizyjnej (odkiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

-

jestem członkiem zaządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

erl
-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

'')

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

3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą: ...'..''......

-

jestem członkiem rady nadzorczej

(

od kiedy):

t"'L Gt
Z tega[ifu1u osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

vilt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu:

U"'J;;
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Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 złotych ( w pzypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): .........
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x.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości)
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