
Uwaga:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego

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

dotyczy" .

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego imajątku 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

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dniaZl sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.7l5 i Nr 16ż, poz. 1126, z
1999 r. Nr 49, poz, 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, oraz z 2002 r. Nr l 13, poz. 984 i Nr 2l4, poz, l 806) oraz ustawy z
tlnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z2O01 r. Nr 142, poz. 1592 orazz2O02 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz. 558, Nr l l3, poz.984, ]§r l53, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 2l4, poz. l806), zgodnie z art.25c tej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeń§kiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce położenia nieruchomości.
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organizacyjnej powiatun osoby zarządzaiącej i członka organu zarządzaiącego powiatową osoba
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosĘl
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papiery wartościowe:
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(miej sce zatrudn ienia, stanow isko lub funkcj a)

l.
Zasoby pieniężne: i l i" 1-^._, . ..{ i- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: lfl P0-0.1 : l.daCłi'.łJśŹ&.e. 

Ąlę*,_j rll

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

i, ;i
l )orn o pclw i erzchn i : h.tę.. ł.ć!Cłfua2, o warlośc i : ĘŁ . dJ.tqŚĄ

Mięszkanie o powierzchni, .b,5,.., m2, o wattoścl, ł.tC...ffir'.,::.
Gospodarstwo rolne: ., |__,_!)!sL, ll .: n ł, ,,Ą
rodzaj gospodal,stwa:nrĘ.;g.Ę{ĘĘĘ$ powierzchnia: ...

o waftości:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .....,.............

i! tt_ pc_I:cy

tl.
l.

łe2,

4, lnnę n
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tytuł prawny:

§Ąuł prawny:



o wartości:

lll.
Posiadam udziaŁy w spólkach handlowych - należy podac liczbę i emitenta udziałów:ffi,,{!t[fr9]ItzY.

udziałyte stanowią pakiet większ y niż lxYoudziałów w spółce: , N t.Ę. P-PIVgJ

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: N l§ fi01',9QY

lv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych , należy podac liczbę i emitenta akcji: .......,...
^l,,\ ^^.\-^ ^l 

)l > Nl,r ni-tl lz)i-'/

akcje te stanowią pakiel większ y niż lxo/oakc.ii w spółce: ...{\.l.L.....Ń.P,].(.CtY.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:N.t.L...'tOIY-aY

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przl,należnego do jego majątku odrębnego) od SkarbtI

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tery/torialnego, ich związków lub od komunalne.i osoby
prawnej następujące mienie, które podlęgało zbyciu w drodze przetargu nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od

lvttl Mya?

VI.
l, Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podac formę prawną i przedmiot działalności): .....,...,.......,,..

- osobiście ..N].Ł.......CpT,]ir.W.V..

2.

- wspólnie z innymiosobami .ł\] lĘ m'YaY

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

l\! t]] O.OIYCŁH .

Zarządzam działa|nością gospodarczą lub jestem przedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej działalności(należy

:ŃiE","':ffił|łŁtflT::::1:li*]]:] . ,. ,. ,

- ;.r** ;;;;;;,;;;.",, trl rŁ frOJ_{ czY
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Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, .N.l.t 1U !9.7-Y.

jestem członkiem zarządu(od kiedy): .!!. t,i:. . . COL?..CLY.

2.

. ,;-.,;";;;;;;;"",,",.,ui;;;;;rr,, ,Ń_ i§, not i c( ..

,.,;,;";,;;-* -;;;;; 
";;;;;;,";;;;;;; Ńie... noj9, u_(

;;;;-;;;;.;;;;;;;;,;;;;;;;;ń;;; ;;;."n",.. Ąlł tr ó0]7ćuY
w,poła,i.rn'*n, ..N.l.L-.. ., OOIYCZ?

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): .t.V][. ..ilJff.Y..a.!.

- jestem członkiem rady nadzorczej] 1od kiedy): .[1.1Ę.....Qfi.l.E.Y.

;;".;";;";;.;;;;;;,,;;;,;;;;";;;Nji.cfiicłV' _ ,, ,

- ;";;;",;;;; ;";;;;;"; ;;' N l r om-v:§y

zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyźej l0 000 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podać

:Bh:ffiŁićdtrM:iffi'D łaurłv . !.tQLvsun§LM p*sJffT ło0{ d,:,.TQ.{D_ł:.. .
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I"'' spółkach handlowych'( nazwa,siedziba spółki): N.l.t.. ..B_Q.1-1 LZ.Y

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

W fundacjach prowadzących działalność gorpoOu..rą, .. N. 1

;;;;";;;;;;;;;;;;;,;i;.;;;;,;, Ni[,, oorfiŁy . ,

- ;;;;;;"-;;;;;;;;;-;;;;;,;;;,;,Ńl§ coruaY_ ._ . ". ._.



x.
Zobowiązania pienięzne o wartościpowyżej l0 000 zł,w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich

iilŃłć:frtl,qffifliem. w jakiej wysokości):

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

zatajenie prawdy gr ozi kara pozbawi en ia wolności.

$Lę cłło(/ N t A + J5.,0k, J0{J
(miejscowbśc, data)

I Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w fornlie i zakresie
_ gospodarstwa rodzinnego,
' N ie dotyczy rad nadzorĆzych spółdzie lni m ieszkan iowych
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