
ośwrłnczENIEMAJĄTKowE ę^
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kieri§rłnika jednostki

organizacyjnej porviatu, oŚoby zarządzającej i członka organu zarządzającĘo powialową osoba
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imienic starosĄrl

Qął.tę&saĄo*?ź...?.9*??(ó
Urvaga:
l. Osoba składająca oświadczenie otlowiązana jest do zgodnego z

wypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym

I

przypadku zastosow_ania, należy wpisać .,nie
dotvczv" .

3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego yspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. !Ę

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. ,i

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

(m iej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr l06, poz.679,z1998 r. Nr l13,poz.7l5 iNr 162,poz. 1126,z
1999r. Nr49, poz.483,z2000 r,Nr26, poz.306,orazz2002 r.Nr l13,poz.984 iNr214,poz.1806)orazustawyz
dnia5czerwca l998r.osamorządziepowiatowym(Dz.U.z2001 r.Nr l42. poz. 1592orazz2002 r.Nr23,poz.220,
Nr 62, poz.558, Nr ll3, poz.984, Nr l53, poz. l211, Nr 200, poz. l688 i Nr 2l4, poz. l806), zgodnie zart.25ctej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspó|ności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
l.

,:)

prawd{, starannego i zupelnego

rźr ,f,", ,l""""""""

środki pienię żne zgromadzone w walucie obcej: . u*...Ąłę

papiery wartościowę: .,.../Źr.€...,

ll.
l. , o wartości: Ałęa?.ńłirrłrrł prawny: '^'łł/"d {-%?k?h"/

,owartości:fQ,aeęlfrrrrrprawny:.l./.źF|a,/d.mń.zb5ń_"l

ry,.,...,.,powierzchnia. 
nł dĄ.*7.

'aftc- &łdąłIa'na

2.
-).

4.

rodzaj zabudowy:

h. fi,bruhnu, e oFofu 66,20 w,l - {.ą(,,??r?!r!. 5Dln§trona l z4,uaPtłlft.(r4ł)o )Ulc

ńn

zamieszkania
CZĘŚC 

^Ja,nlżej podpisany(y',
i nazwisko

urodzony(§

na kwotę:

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

o wartości:

tytuł prawny:

Z tego tytułu
lnne

h/b

l.
powierzchnia:



owartości: t lł'

;/rł
IIl.
Posiadam udziały w spółkach handlowych należy podać liczbę iemitenta udziałów: mb- trńrult(

udział5, te stanowią pakiet większ y nlż l}%oudziałóu, w spółce: ,.n.lb,. c-ńń,t 
(/

Z tego t}.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości , ....fu.b ..&.fu *l,0
lV. , ,ą)
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĄpodać liczbę i emitenta akcji: ....y'.!łk {ra{ł.%/,a

akcje te stanowią pakiet większy niż

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł_vm dochód w wysokości , ak.,..{O..ft a|,(/
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mięnia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tery,torialnego, ich związków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu*należy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo:

Vl.
l, Prowadzę działalność gospodarczą2 (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście ...,.,.....Ę/]ę...,ę,b.

Z tepo tytułu osiągnąl.em(ęłam)w roku ubiegtym przlchód i dochód rł w1 sokości:- n/b Cbłrń
2. ;;."":;;;;;r.r:;r':r,{"r*-O"..r, 

'"Or.rtem 
przedstawiciejem, pełnomocnikiem takiej działa|ności (nalezy

podać formę prawną i przedmiot działalności): ..:ń.h. ń./V"W
/(
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";,)
- wspólnie z innymi osobami .,.,...?1|€...ęh/V'"l,/"",ct"",

- wspólnie z innymi osobami ....e.. .ęM,/T



Z tego tytułuosiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości , ....kk ....łb,Oę
' l,/

Vll.
l. W spółkach handlowych (nazxa, siedziba spółki): *o "hź,7

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

Z tego tytułuosiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości , ...nP.,..{ft.Ź/.

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): .-......Ł?/.ę...,*? 
r

jestem członkięm rady nadzorczej3 1od kiedy):

jestem członkiem zarządu(od kiedy): ..,................ 4 tŁ Obfvealltr
;';;;;;;;;;;;;";;;;;;;,:;;;" ;ję ;óą:ą

u

jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy): .....ru..?. ab?7
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości , .,....?.Ł.....*.Ź.W

vlll. 
' (

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

|.i!h. r.ł, d ł.,. . ld,. .h !m,t ź&a./ęe.fr.ąlęfrne u..fuł.(.ę.-&.p..ę,,4..%t.ęł.hEe! :!..{,2..lk9.,ł.ł, ł.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej l0 000 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać

lill]. ilil: : ::: :::Tu' .' i/ 8 Llt,źł ł ę e r_ *ft !!a r !!,ł *_t r,
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- jestenl członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....łlł...da./V.n ą

44 4ł -,-



X.
Zobowiązaniapieniężneowafiości porł,y,żej l0000zł,wtym zaciągnięte kredytyi
zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenlem, w jakiej wysokości):

poĄczki oraz warunki, na jakich

,,*,b/T

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art, 233 § l Kodeksu karnego za podanie nieprawd1' lub

zataj enl e prawdy gr ozi kar a p o zbawi eni a wo l n o śc i.

kefu-*,,ś ?§?0,?p7ś Urd!,*,ae
(miejscowość, data) (podpis)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej rv ro|nictwie u,zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych
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