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ośwtłuCZENłIE MAJĄTKOWE poopls "$("
czlonka zarządu porliatu, sekretarza polviatu, skarbnika pon,iatu, kierorvnika ń;;;;[i [ Ż

organizacyjnej powiatu,'osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osoba
pra\l,ną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne rv imieniu starosĘlI

.5ŁO.i 1.1.K...........t........., aniu ilZ.,il.|^.k!.ł.........,.
Urr aga:
l. Osoba składająca ośrviadczenie obowiązana jest do zgodnego z prarvdą, starannego i zupelncgo

rrl,pełnienia każdej z rubrvk.
2. Jeżeli poszczególne rubrl,ki nie znajdują rv konkretnvm przypadku zastosou,ania, należy lvpisirć ..nie

dotvczr"' .

3. Osoba składająca oślviadczenie oborviązana jest określić przl,należność poszczególnych skladniktllrl
nraiątkoł,_r-ch, dochodórv izoborviązań do majątku odrębnego imajątku objętego rvspólnością majątkow11.

1. Ośrviadczenie o stanie majątkorT,r,m dotycz1,,majątku rv kraju iza granicą.
5. Ośrriadczenie o stanie rnajątkou,y,m obejmuje rórvnież n,ierzl,telności pieniężnc.
ó. \\'części A ośr.riadczenia zirrlarte są informacjc jarł,ne. rr części B zaś infornracje niejarvne dotl,czące ttit,ertl

zamieszkania skłaclajrlcęg<l clśrviadcze nie oraz miejsce położenia nieruchonlości.

Ja' l1l'/cI PodPl5al)\(ir)' '1'l:'/':'1':' ''';,;';;n' 
i',''..r,irto urur,,,,r,,isko rodorre.;

( ni iej sce zatrudn ienia. stanorv i sko l ub funkcj a)

po zapoznaniu sie z przepisami ustarvv zdnia)l sierpnia 1991 r. o oeraniczeniu prorvadzenia działałrrości gtlspodiircz,cli

przez osob1 pełniace funkcje publiczne (Dz. LJ. Nr l06. poz,. ó79. z, 1998 r. Nr ll3. poz. 7l5 i Nr l62. poz. l1)6 t
l999r.n\r49.poz.:183.z2000r.Nr26.poz.306,orazz2002 r.i.\rll3,poz.984iNr2l4,poz,. l806)orazust.1\\\7
dnia 5 czerrvca 1998 r. o sanlorzadzie porviatorvym (Dz. U. z20{) 1 r. Nr 1,12. poz-. l592 orazz2002 r. Nr 23. poz. ll().
Nr 62. poz. 558. Nr 1l3, poz. 98-1. Nr l53. poz. l27l, Nr 200. poz. l688 i Nr 214, poz. l806). zgodnie z an, ]5c i.,.i

odrebnr,:
l.
Zasoby pie niezne: l Ą ,?
- (roJki picniczllc zs,rottladzotlc rr rt alucic poltkiej: ,..1..}.1.., j. :..1.:-.ł

- środki pienięzne zgrotrladzone ,"i, rvalucie obcej:

2.

J.

papiery waft ośc i owe : ... lY. t.ę.,.Ęq.I.t.-c..?..Y.

l . Dorn o powierzchn i, .4..\.O............ m2, o wartości: 49.§,.,..O_.ą....... ĘĄuł prawny: u.s.pół.rę.&sfi:ąs.s,,.ft .vltr..tył,.|||.P l ft LMy

\1ieszkanie o por.lierzchni: ..:......, m2, o u,artości: .........l..,........,., ty,tuł pra\\,n\,: .iY.r.ri....}..:.}. Ś.(,.ł.!{,,

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .,R.ę,t..rY.,Ę.. powierzchnia, ..4.tQ-.4.Ł8..hc-............

o rvartości : ..U.0.. r..0.9..0.z.Ą.

t."-tuł prawny: .NS..{.,d.u.HŁf+.5.tv-pśc..r.fi_K.I-..lYOi.p.p.,r.n.ł-.rV-f..,..

4. lnne nieruchomości:
poivierzchnia, ....l. u. 3.3.5.0.,h9-
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o wartości: ..8.0.,.aP.P.,ń.

tytuł prawny : .. N r.ł. §.N.?.i. g,..,. ft .Y;.. n?..l. fr.Łr. A.t.tY.V.

lll.
Posiadam udziały w spółkach handlowych -należy podac liczbę ięmitenta udziałów: ..N.l.B...OP.r..V. .ę.?,.U.........

udziały te stanorvią pakiet rviekszy lliZ 1\Yo udziałów rł, spółce:

Z tego t5Ąułu osiągnąłem(ęłam) rv roku ubiegłym dochód rv rvysokości:

lv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych na|eży podać liczbę i emitenta akcji: ..f{l.P. ,.Ż;.TY.łŁ!r.

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg§m dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przl,naleznego do jego nlajątku odrębnego) od SkarbLr

Państw,a, innej państworł,ej osoby prawnej, jednostek samorzadu ter),torialnego, ich zrł,iazków lub od konlunalnej osob;,

prawnej następująbe mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od

kogo:
.... N. l.t:-...Pr.3- l. y..!.Z.!{..

vl.
l. Prowadzę działalność gospodarczą2 (nalezy podać forme prawną i przedmiot działalności): ..N.!,Ę..§g *..ęł.r..,..

- osobiście

Z tego t;tułu osiagnałelrr(ęłarn) u,roku ubielł;,nl przrchód idochód,"l rrl,sokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstalvicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (naIezy

poclac formę prawną i przedrniot działalności): ..N..ID-...D.2rV.C.}.V .

Strtlna r,\\ń

- osobiście



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .,..,..............

|. W spółkach handIowych (nazwa, siedziba spółki): ..,N.l.i3....§ śł.I.ź.§.Ł.uł.
Vll.

2.

- jestem członkięm zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

- jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy):

- jestenl członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ..lY.ll"1...P*I.:L.*.l*Y.

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

VIIl.
lnne dochody osiągane z ĘtuŁu zatrudnienia lub innej
uzvskiwanvch z kazdeso tvtułu:
....S0...,t.t.?...,i/-.ń:...łi.It/lĄm.,.9.{ł1.!.Ń,łnł*I.cę.cl

zarobkowej lub zajęć,z podaniem kwot

ł*,;.*3,.!lKńd. .

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0 000 ńoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych naleĄ podać
marke_ model i rok orodukcii):
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- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



x.
Zobowiązania pienięźne o wartości powyzej l0 000 Zł, w tym zaciągnięte kredyty

zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem. w jakiej rvy,sokości):

,. |l.,..:....."....... -.,,.,:...,..:...,

i pożyczki oraz warunki. na jakich

powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ar1. 233 § l Kodeksu karnego za Podanie niePrawdY' lLrb

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

.§. Ł.0. t lt,t{... . A,Q. -.Q.1 ;.... ł2.|!.Ł
(miejscowość, data) (PooPlS)

l 
N iervłaściwe skreślić.

'Ni" aó.ry działalności wvtwórczej w rolnictwie w zakręsie produkcji roślinnej i zwierzęcej. w fbrnlie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.

'Nie dotycry rad nadzorcą-ch spółdzielni mieszkaniowych

(podpis)
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