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WPŁYNĘŁo ,?.017,, .,!3,,.,..,fl J, / :'F''*""'Y'Hr*śWrłnczENIE MAJĄTKOwE koico,oePoDPls.czło ńtti, śćkretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osoba

prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosĘl

.. *ęMw., aniu N*Q.ł,..*K-,
Uwaga:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

wypelnienia każdej z rubryk.
2. .leżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać .,nie

dotyczy" .

3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce położenia nieruchomości.

?ł:,Żif;_oa p i,unyiu;,,....... &.ł*. n .. Msł r:fnł* Mf*.tegń ę kĆ. ....
rodowe)

po zapomaniu się z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przezosoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679,z1998 r. Nr 113,poz.7l5 iNr 162,poz. 1126,z
1999 r. Nr 49, poz,483, z2000 r. Nr 26, poz.306, orazz2002 r. Nr l13,poz.984 i Nr 2l4,poz. l806) oraz ustawy z
dnia 5 czerwca l998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z2001 r, Nr l42, poz. 1592 oraz z2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr l53, poz. 1277, Nr200, poz. 1688 iNr2l4, poz. 1806), zgodniezart.25ctej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
I.
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II.
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Dom o powierzchni: .Jł,=g.n3.....m2, o wartośc i 3ffi..-QM.Ęry-rłprawny: nW.ó.Mę.*g, 
'rrg_Pgw&łMieszkanie o powierzchni: ...T.,... m2,o warrościlk @$rytuł prawnl , 

.. 
.if*,.... @-.*g

Gospodarstwo rolne: /) r < 7'r l <-,) / .rl r. /
rodzaj gospodarstwa: W!P"W..fHU t !:Ąft *powierzchnia,...,.4.6.Q.!t...YW..,......,..

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:

§trona l z 4

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

lnne
powierzchnia:



tytuł prawny:,....,....,...,.

|'j;'"O"* udziaływ spółkach handlowych -naleĄpodać iiczbę i emitenta udziałów: Će dWfory'

€.......,.u4e.7źP3a

";;;;;;;;;;;;;;;;;*;;;;;,;";;;;;;;;;,;;;;, "b:,. 
d*§r,"{-

a /1 -l
k4ę.......,Kp..ry. {rśś.

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, ..,......!,4!Ś......*:

lV.

;;;;;;ffi;i;;;;;-ilil;;-* ;;;;*"*,,,,,,' -tę' .d*{*.w,l}"""J",

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przyla|eżnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -naleĄ podac opis mienia i datę nabycia, od
kogo:

VI.
1. Prowadzę działalnośó gospodarczą2 (należy podać formę0^ ^/) ^-

_ osobiście ....... ....,....u"te....,.,,,.cnfu u,ryr

;;;;;;,;;;;;;;,;;;;, ć€ tb_,t' r:,ńiUJ

2.

Ztepo tytułu osiągnałem[ęłam) w roku ubiegĘm przychód idochód w wysokości:',!łfu :d.fu€w- "

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawifelem, pełnomgcnikiem takiej działalności (nalezy

podać formę prawną i przedmiot działalności): ,.,.,,....,,.1JŁę..,,....e{nt,l*łł/.

;;;;;;";;-;;;;;;; , :{łłru,
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Posiadam akcje w spółkach handlowych - i emitenta akcji: .,....

akcje te stanowią pakiet większry niż 10Yo akcji w spółce:

i przedmiot działalności):



{Q

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................... ,U}e...

VII. ol, W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): {ŚŁQ..-..

2.

jestem członkiem zarządu(od kiedy): 
"k.

- ;;;;;;;;;;;-;,;;;;";;;;;,,, :*fu,

- ;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;il;, ., "tr d*k".rg
;;;;;;";;;;,;i;;;;il;;;-*.;;; ;,*,;,,,, *łe MŃęw
Współdzielniach:.'........'.ufuM.{g.ę',Tęt

jestern członkiem zarządu(od kiedy): . . .....:-Ke

,.*,*",";;il;;,;";,;;;;;;;;;;;;;,, ;, ń:, #W
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: .....UĆ.ę.......N*&.ą

. ;;.;;;;;;;;.;;;";;;;;.,;, óó: d@trrW"""""",3"""""jr"

::i::]:3ffi§Hfi,3::!Yę effi#_ k9_ e?§Ń&,Ęe,_ do$łe_ * ą"gą ł§
.................._...,a_...€.k5_,,..a,.k_..%3..,.:..p.s.i.ęe..2a/?,

;;;;;;,;;;,;;;;;i;;;;;;";;-;;;;;;;;;";;,.;,, ó€: ._., }
VIII.
Innę dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

należy podać

eP..O.,T-.,....,....
Nr*{r{u§w
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- jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

model i rok



X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej t 0 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz warunki, na jakich

zostały udzielone (wobec kogo, w zwiękuzjakimzdarzeniem, w jakiej wysokości):

,:.?; " ' 
.;:;' ^' 

.Ł,'^ ,.,,
!*ę......... śK:a, ; ś: ńź.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawię art.,233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdY lub

zalajenie prawdy grozi karapozbawienia wo]ności.

08to2.,..%/F,.

I Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji rośtinnej i ałlierzęcej, w formie i zakresie

gospodarsMa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad, nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

l
(miejscowdśc, data)
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