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ośwrapCzENIE MAJĄTKOwdoo'ls"""""""""",,tą
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatuo skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osoba
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosĘt

Uwaga:
..CI-.€..U1.trł..hr.H-,a^i^F..w:ł.ćłCał..g,&....................,,)..","-."|,

l. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie
dotvczv".

3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników
majątkowych, dochodów izobowiązań 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 wierrytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

(m iej sce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcj a)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr l06, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz. 7l5 i Nr 162, poz. 1126, z

, 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, oraz z 2002 r. Nr 1 13, poz. 984 i Nr 2l4, poz. 1 806) oraz ustawy z
dnia 5 czerwca l998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1592 orazz2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz. 558, Nr 1 l3, poz. 984, Nr l53, poz. l277, Nr 200, poz. l688 i Nr 2l4, poz. l806), zgodnie z art.25c tej
ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
I.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....,.,.{ł1},'.k.......CaŁą.ę.l41...,
ti

papiery wartościowe: .......,....*.l.'ę.. ctłtą carłf,l

lI.
l.

2.

Dom o powierzchni: .Ąk.q.....m2, o wartośc iĄł.q,!,ą?łW.{rrrrrprawny: Wtł'li{.4,ł,rrj',t nWeńs.kę,......
Mięszkanie o powierzchn h.ą.,i.a.m2, o wartośc i,!.Q,fu.a.Ęlńtytołprawnv:Ę.tp.?.{.ńł.ii..,ryznł.i.ańEkŁ...

rodzaj gospodarstwa : ....tn.ł.€..,. ?.ht\. n.*l..

owaftości: ........Łł.łę....d,rę*\^# :
powierzchnia, ...... n Łę.... ?hŹg.Y.)łt.""""""""t"""/,

4.

tytuł prawny:
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polożenia nieruchomości.

J a, niżej podp isany(ą),
rodowe)

urodzony(fi

Zasoby pieniężne: t2 .n . /1,r- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ..,.:ł...V..-.V.QQ....tął....r1,.,,,.......
I

oświadczenie

rodzaj zabudowy:

rfum nrzvchód
ńot'Ctzo

dochód w wvsokości:
lo łt,a" - 
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powierzchnia:
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IIl' 
ll_-_l_ t_--_Jl^_.._,^l^ --^l^:_, __^l^1 l:^_l^^ j ^,__]ł^_ ą J'{-'ł ąąPosiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: .....ff.ł.Y....... . . , .. ,l.

udziaĘ te stanowią pakiet większ y niż llońudziałów w spółce: ....,...Y.].ł,^.ę.... ąqfu, €1ł,I

IV. ł ^l' ll_. ^ ...
Posiadam akcje w spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta aUcji: ...,.!.ł!..:r....t}L,ł...Y!.Ur1.

i,'

:-o:" :::::-:i::-]::-]:::":]:]:-:-,]- :::]:" , 

-::'u r!:'.ry "'f
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......*.l.S......ł.t.e-.t{.#N

{

r

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

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osobY
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od

kogo: !" frłt :lłiue+<-..l""""""'T""" "";l'

.. , l..

VI.
1. Prowadzę działalnośc gospodarczą2 (należy podac formę prawną i przedmiot działalności): 7L;.ę...:)!".ł1-1J*ą..,.

,,,,'* .l|łŁ _ t.ta,lt

Il

- wspólnie z innymi osobami .....łł[ł{ł..,§iłńa **i,l

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

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (nalezY

podać formę prąwną i przedmiot działałności): .....ł4 &..,...łLa -k4.*J4-, (,...{...., 
..

;;;;;.;;;;; ;;;; u *ł;" ł: {*{l;, *

Strona ż z 4

tęgo tfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



VII.
l.

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ...łt L|ę.....a.tdV a^ąll
W spółkach handIowych (nazwa, siedziba spółki): .....,,../łtl.Y.....S.kł.r/..k*X.

il
l

,ll

- ::":':']:::]:::::i:l_il_-' 
n::u 'r_Y1

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...,....2!,.ę.....' U-tą.7

- jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy): ........n.k...?.k...Ł.:l ffitl

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): .,.......m.ę.... łlłŚ:7

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ,....n.l.ę....Q.l* rl, *!l.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .,.,.h.ł.k.....q.19 tł 
1

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ........*l.V,....ł.k!.7 Ą.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..*.ł.?.....Pk.te.ł,W1
l

- jesteln członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....Y-t,.łk...,?fu.tą Hf

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ......,.Y?.l.'e.., ębłę hYl.
l

VIIl.
lnne dochody osiągane z Ętułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub
uzyskiwanych z każdego tytułu:

zajęó, z podaniem kwot

Zźtr.€§ €€

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej l0 000 złoĘch (w pojazdów mechanicznych nalezy podać
rnarkę, model irokProdukcji)'vłłĄs tł4e§lv wł§ f{łr Z O43
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

2.

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości , .,....*,t.!ę....d,łtV a*4
W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarcz ą, ......Y.,|;.V......pk.tł ga.. ..,. , .,.:...... { .łl

/, .f{q,ro
U) €obiush.4i



x.
Zobowlązania pienięzne o wartości powyżej l0 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz warunki, na jakich

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

łl
/łł € "fi3 *1,, łw1

{1

powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art. ż33 § 1 Kodeksu karnego za Podanie niePrawdY lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

ł-.r-ęy*p.,9ł^*11p. .O {' .&.yłu. ł0aq
(miejscowośc, data) ł

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w fornrie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy radnadzorczlch spółdzielni mieszkaniowych
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