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człmtl<azarządtl .powiatu, selcretarzh ł)owińtul $karblli.łc:i powiatu, kierón'nilci jednostlŁi
organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członl<aOI'galltl zarządzającego powiatową
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Uwaga:
[. Osoba s]<ładającŁ oświadczenie obowiiłzana jćs{ .(]o zgo(!nego z plan'd:!, słai8nnego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. .Jeżeli poszczególne rubryl<i nie znajdują w lŁonkretnylll przypadku zastosowania, należy
}vpisać

''nie dohczv''

3. Osoba s]dadająca oś\ą'ia(uczenieobowiązana jest określić przynałeżllość poszczególnych

sldadnilców nlajątl<owych, dochodów i ąobowiązalh do majątku odi'ębnego .i majątku
objętego małżeiislcą wspólnością ]llająłkową.
4. Oświadczełlie majątkowe dotyczy dają.tł<u w kraju i za.granicą.
5. Oświa(uczenie ma.iątltowe obejmuje również wiec:żytelilości pielliężile.

6. W częściA oświadczeniazawarte są informacja .i.A-łi'ile,w części B zaś infolnlacje
11ieja14'nc
d otyczące a(}l'esu zamiesz!bania składającego oświadcz.onie oraz miejsca położenia
ilieru clio {n ości.
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po zapoznaniu słę z przepisailli. ustawy z ciała 21 sierpnia 1997r. o ogrćtniczeniu pro\Ąradzenia

działalności gospodarczą przez osoby pełniące funkcje ,publiczne (Dz.. U. Nr ]06, poz. 679
z1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1 126, z .1999.t'.Śr 49, poz. 483, z 2000 r. Ńr 26, poz

306 oraz z 2002 1.Nr 113,poz. 984 i Nr 2 14,.paz. !806) Ołlaz:ustawyz dnia 5 czerwca ] 998 i. o
samorządzie powiatowyn} (Dz. U. z 200 1 r. Nr 142, poz. 159ż oraz z ż01)2 r. Nr 23, poz. 220, Nr

62, poz 558, Nr 113,])oz. 984, Nr 153, poż. ł271,-Nr ż00, poz. 1688 i NTr214, poz. 1806),
zgodnie z art. 25c. tą ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład malżeńskią
wspólności fnajątkową
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1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać fali)lę ł)lavĄ'ilą.i pl-zedmiot działalności)
osobiście
wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym .przycllód i dochód w wysokości
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2. Zarządzał-ndala-iałnościągospodarczą !ub .jestem przedstawicielełn, pełnomocnikiem takiej
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Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia htb inną działalności. zero.bkową lub .ujęć,
z podalliem kwot tlzyskivvanych z każdego tytułu:
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Składlliki n[ienia iuchomegoo . wartości powyżej 10,000 zfotycl} (w.:przypadkupdazdów
mechanicznym!}
należypadać markę,Model i rok pl'odukcji):
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Zobóvviązaniapłci)iężne o wł[rtości powyżej 10.000 złotycł], w tym zaciągnięte kredyty
i pożyczki O[-azwarunki, ńa jakict] zostały udzielone (wobec kogo, M związku ż jakin}
zdatzerliem, w jawią wysokości) :
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I'owyższe oświadczenie skład:uu Śxx,iadoiltl'(a),iż na podstawie itrt. 233 $ 1
za podanie niepi-awdylub zatajenie praw(ty grozi kara Pozbawienia wolno-ści.
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Niewłaściwe sł€reślić.

? Nie dotyczy działalności wyt'svórczą w lóJnictwie w zakresie produkcji rośłiilną i zwierzęcej,
u, 6ol-filiei zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

