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ośwrłoCZENIE MAJĄTKOWE PoDPls

organizacyjnej powiatuo osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osoba
prawną oraz osoby wydającej decyzje adminisłacyjne w imióniu starosty'

. eż..Ę. JTkttilł 0 
^"" 

.ł Ź. Qk...ł-m.,.
Uwaga:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego

wypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowaniao należy wpisać ,glĘ

dotyczv'o .

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością pajątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce położenia nieruchomości.

,Goec2YK. z,ł rilys żE/c
-/on/E7

/

(miejsce zatrudnienia. stanowigko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osob1, pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr l0ó. poz. 679, z 1998 r. Nr l13, poz.715 i Nr 162, poz. 1126, z
l999r.Nr49,poz.483,z2000 r.Nr26, poz.306,orazz2002 r,Nr Il3,poz.984iNr214,poz. l806)orazustawyz
dnia 5 czerwca l998 r. o satnorządzie powiatowym (Dz. U. z2001 r. Nr l42. poz. l592 orazz2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz. 5,58, Nr l 13, poz.984. Nr l53, poz. 127l, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214. poz. l806), zgodnie z art.25c tei
uslai,lt/}J cśrł,iadczam. ze ,po:]iadaili wchodzące rv skład nlaizeńskiej wspoiności majątkowej lub stanowiące rnój majątek
odrębny:
I.

żi.e, DÓ:rrrŻŻ

papie11, wafiościolł,e: iltE Dqxę.r
tl.
l.

)
J.

rod zaj zab u d o w y | . .,.,. ... .,, . .{, l(. / E . . . .?-a.Y., r- Z- X.
tytułprawny: ., . .. .,..tr.(E.. aTY.rZX.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
lnnę rrieruchomości; ^_ - -ź _ -

r/tę, DdTrsy
4.

powierzchnia: .............,,.... {lu E, ..D.(%ńrur-|,
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CZĘŚC 
^J a, niżej podp isany(a),

urodzony(a) JE. oł,bfll^'|||..
nazwisko



owartości: ,. . .. .ł/tr.....Dę--t-,Y.r.źX.

III.
posiadam udziaływ spółkach handlowych - należypodac liczbę i emitenta udziałów: (t ttr- Dor-l(rur

udziałyte stanowią pakiet większ y nlż lryoudziałów w spółce: . . ...r.In .2.erY-.ę2 11

Ztegoty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... l//E D.ęT.r.€Z.r............,.

ll;'"o"," akcje w spółkach handlowych -należypodać liczbę ięmitenta aucli, .......fr./.E. l)arrZĘ

akcje te stanowią pakiet większ y niż |O%oakcji w spółce: ..... . 'frrc . .*,Eern

ztęgo§łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości , ^*..ł-lE,.łkZ.Xnr
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 związkow lLrb od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podac opis mienia i datę nabycia, od

::::, ,illF ,aa-7yrzr

Prowadzę działalność gospodarczą2 (nalezy podać forrne prawną i przedmiot działalności):
VI.
l.

2.

wspólnie z innymiosobami ilt E J)a,Tf..rZrn

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

llryE*DaXcZf
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (nalezy

podać formę prawną iprzedmiot działalności): ...........r,T/E....-Dr2z:.rtZ r

osobiście l/..1.1?. )W,ar
;;**;;";;;;;;;;;;i ///iE- aam,/
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z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości /!(/ł.DilX.eX

I"'* spółkach handlowych (nazwa,siedziba spółki): r/lE ... -b O.mreX

jestem członkiem zarządu(od kiedy): ..... ............ r. /.( E --J2o./.X.G{.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy); ..............//tE }-aTXCZ.5.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . .....,. , ł./E. ..fuOTX.

- jestern członkiem zarządu(od kiedy): . ,...{Z / r ... >TYcz7

- jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy): łl E....Qa.7,7.(Ź,X,

;,;;.,;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;; .f,łń fu.n-rq-
,F 2a

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): . .......ftl.E -}.a

- jestern członkienl rady nadzorczej (od kiedy): ffle Q.ar.ax
,;,;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;-;;;; ż)E:2 1

,";;;;";;;;;;,;;;;;,;,;;;;.-" ;,-*, ;;;;;,"o",",, żlE a
VlII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnięnia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzysk iwanych z każdego tytułu :

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0 000 złofych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podac
lrrarkę, model i rok produkcji):
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ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubległym dochód w wysokości , ......r//E....Qakar.r
2. w spółdzielniach: ............. il/E..*E".TrZrr

l;: il:iłi,s;ćE_(zFżlE
DilEQo €16r,.-,/



porvyższe oświa<lczenie składam śrviadomy(a), iź na podstawie art. 233 § l Kocjeksu karnego za Podanie niePrawdY lub

zatajenie prawd;l grozi kara pozbawienia lvolności.

CZĘ57a(ffi2ń/.p 24oŁ20*
/ 1mie.lsco*ość, data)

l 
N iervłaściwę skreślić.

'Nie dotyczy działalności wytlvórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej

gospodarstwa rodzinnego.

' N ie <]otycz1, r ad nadzor czych spółdziel n i m ieszkaniowych

i zakresie
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x.
Zobowiązania pienięźne o wartości porł,yżej l0 000 zł, lv tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz lvarunki. rla iakich

zostały udzielonę (wobec kogo. rv związku z jakim zdarzeniem. w jakiej wysokości):


