
sTA R§gtl.!rir(, rł C)wlATowE
w czĘsTQcHcrl^,lE

Ułdi.ł OĘanĘrcji; Roaro|u l Go.podańi llieniam

wE
członka zarządv powiatu, §€kretarza powiatu, skarbnika po}yiatu, kierownika jednostki

organizaryjn€j po}Tiatu, o§Oby zarądzającej i członka org*nu zarząilzającego powiatową osobł
prawną oraz os$by wydającej decyzie administracyjne w imienin starosĘrl

{ż-rł/:k::.:...........,d*i,.*.l..?..ź...!:.:ff ,.,.
Urvaga:
l. Osotra składająca oświadczerie obowiązana jest dt zgodnego

wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeźeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku

z prawdą, starannego i zupelnego

zastosowania, naleĘ wpisać ogĘ
dotyczy" .

3. Osoba skladająca ośrviadczenie obolviązana jest określić przynależność poszczególnych składnikórv
majątkolvl,ch, dochodórv i zobowiązań do nlajątku odrębnego i majątku objętego wspóInością majątkorvą.

4. Ośrviaelczenie o stanie majątkorvym dotyczy nlajątku rv kraju iza granicą.
5. Ośrviadczenie o stanie majątkorr,l,m obejmuje rórvnież lvierzytelności pieniężne.
6. W części A ośrviadczenia zarvarte są informacje jalvne, rv części B zaś informacje niejawne dotl,cząee adresu

zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsce położenia nieruchomości.

,1;"? , , rł ..ł.),. ,1: . (imiona i.pazrvisko oraz nazwisko rodorve)

" (nliejsce zatrudnienia, stanorvisko lub funkcja) 
j

po zapoznaniu się z przepisarni ustarvv z dnia2l sierpnia 199'7 r. o ograniczeniu prorvadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr l06, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr |62, poz. 1126, z.

1999r. Nr49. poz.483,z2000 r.Nr26,poz,306,orazz2002 r,Nr l13,poz.984iNr214,poz. l806)orazustawyz
dnia 5 czerlvca l998 r. o sanorządzie polviatorvynl (Dz. U. z2001 r. Nr, 142, poz,. l592 orazz2002 r. Nr 23, poz.22a,
Nr,62.poz.558,Nr1l3,poz.984.Nrl53.poz. 127l.Nr200,poz. 1688iNr214.poz.1806).zgodniezart.25ctej
uStaw),oślviaciczaril.zeposiac1atnrr'chcldząceli.skłacimaizeńskiejrvspóinoŚcrmajątkoiveji@
()M/:
l.

1""sTffiięcil]!r,,. ,grornu.lżone \\, rt,alucie polskiej: ..,..,.,:.i:,:,r-,., ..,,* ,:.,:,...':l.:.,:,':.,,',

- papiery ryartościorve : ...........,ł.:a !...'.ę.'.

ll.
l. {?ł <' *ł/g,d*.'r-'łł 

#Ł'f'/;, / {i łł iz, ł, r
|ź 7a źlą l... Ęrl :łli... &. fr . F, ! ł.4,,,2.

J,

{.:,ł ;.,....,.,,.. po\\ lerzcnnla:

o rvar-tości:

rodzaj zabudowy:

iytr* prawny; .....,. /ź{,.:{.-. Ć, /łŹ7t:=-l
Z tego tytułu osiągnąłenl(ęłarl) lv roku ubiegłym przychód i dochód rv rvysokości: E/rt:{x,r,.:.7

4, lnne nięruchomości: J -1,-.

/ t 
l.?.:/.ri..,)....ł..1.ł.Ępł,.+?/.fu.ł..r..?.7:.\..,.....t..ł,-/,a.!.i-.ł:.
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na krvotę:



o WafioŚci:

IIl.
naleźy podac liczbę i emitenta udziałórv:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) rv roku ubiegłym dochód rv wysokości: ...........ł.1l..{. ;:/;łi:l

lI;'"O"* akcje rr,spółkach handlouych -należypodać liczbę i emifenta akcli: ....,.,{,?..!..{...,.,.....{j/:1.'{lł *,)

akcje te stanowią pakiet rviększy niż |a\/o akcji rv spółce; ... ..ł./..{.

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państrva, innej państrvorvej osoby prarvnej,jednostek samorządu ter$orialnego, ich zlviązkou,lub od konlunalnej osoby
prarvnej następujące mienie, które podlegało zbyciu rv drodze przetargu -należy podać opis mienia idatę nabycia, od

Vl.
l. Prowadzę działalność gospodarcąz (należy. podać formę prawną i przedmiot działalności):

.,/,.

wspólnie z innymi osobami .......,..../: /. !..' §... -a/ł{7ilr

2.

Ztego tytułu osiągnąłeryl(ęł.am) rv roku ubiegĘm przychód idochód rv rvysokości:

...... /..?..i...(......,...,.,{:k /l, ł c - t- - - ł-.. -.. -.,-l..,,.... -.. -,. -

ZarząrJzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstart,icielenr, pełnornocnikienl tąkie.i działalności (nalezy

podac formę prawną i przedmiot działalności): ....,........,,....,l-:.{.'.{,:.,,.........,. . .,ł.',{:.:(7.!...';ł....,.......

_ osobiście ...,.._...l?./.(_ ...... .. .......ł.{: ./.r.:..?:Z..
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,...,

.,/0o {.:€O zł

Z tęgo §łułu osiągnąłem(ęłam) lv roku ubiegłyIn dochód w rvysokości; .......



n|ćZ tega tytułu osiągnąłem(ęłarn) ry roku ubiegłym dochód rv lvysokości:

jesteln członkienl mdy nadzorczej (od kiedy): ....................a.:|.!....{.,....

J.

j estetn członkiem zarządu(od kiedy): .......... /.1.(.'Ś... L/-'/4 ,l7:.?:1

jesterr-r czlorrkiern zarządu (oci kiedy): ... ...........{./.łŚ.', .,.*:ń,lQ*q

zajęć,zpodaniem krvot
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- .|estenl członkiem kornisji rervizy,jnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłaln) tt, roku

W spółdzielniach:

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . /:: l.'t ,l?/łił| ::}l - -

- 
'"r"r'"*;';; 

*r, nadzorczej(od kiedy): ,...-.,....-...--/-,).:.,.f .....,........ .;- {::.

- jestem członkięrn komisji rervizyjnej (od kiedy); ....,.

lX.
Składniki mienia ruchomego o rvartości porłlżej 10 000 złotych (rv przypadku pojazdórv należy podać

2'Nt ??ł.+. '..|
7) \r). c9,1 th .ł

,Ę|g,.r 
,= ,*7:1: _ 1#;,';:L



x.
Zobowiązatlia pienięzne o rvartości polvyżej l0 000 zł, lv Ęm zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz rvarunki. na .iakich
zostały udzielone (rvobec kogo, rv ztviązku z jakirn zdarzeniem, rv jakiej rvysokości):

jr,,.i ,ót"Lr łi:i"';7" '1l"

Porvyźsze ośrviadczenie składam śtviadomy(a), iz na podstawie art,233

zatajenie prarvdy gr ozi kar a pozbarv i en i a rvo l n ośc i,

/:*p/eeĄdrca1
ź? -ts ą ,?c 4? t

(miejscolvość, data)

§ l Kodeksu karnego za podanie nieprarvdy lub

ź
.....ll,.,.............

1!/ 
{voavis)

cr{ś/;7;,

' Niewłaściwe skreślić.
'Nie dotyczy działalności rvytwórczej rv rolnictrvie rv zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, rv fornrie i zakresie

_ gospodarstwa rodzinnego.
' N ie dotyczy r ad nadzor czych spółdzie In i m ieszkan iorvych
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