
sTARosTv\ro Povt lATovt !-w czĘsTocHoYvtE
YYy&iC OĘanbacji, Rotvoju iCrcpodańi lilien:

WPŁYNĘŁO DNIA

ośwnnCZEl\IE MAJĄTKOWEP.DPI. "",

czlonka zarządu powiatu, sekretarza powiatuo skarbnika powiatu, }ierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatorvą osotla

prawną oraz osolry wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosĘl

.*.ł.5s/.łz.ł.ł.(4;,*.........,d"iuł!....(!l..źo.żź.....r.
Uwaga:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

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

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

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce położenia nieruchomości.
CZĘŚCA , ,) ,ą
Ja, nizej podpisany(a),A.łt.łsa...&.ąlłił-....3.ął.?2.łłlłd{il, ......?......C, , .ł.akrlł*

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) ..0.,5...,§.,{.,.ł/-l.,7.ó,a... * ,:.kS.{*.ć:ł.€.:_dd/.,r;,.

.Sią.r..a s./a:* ........?ał.lł.ł.l/ez.ł*t.r:.,....,.'ł*ł......{.zę*5A.ł*.*ł*ł:.!€. ,7lź łłrrł,sł{ł

(m iej sce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniLl sie z przepisanli ustarr'\' z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prorvadzenia działalności gospodarcze.j
przez osobv pełniące funkcje publiczne (Dz. i-I. Nr l06. poz. 619, z, 1998 r. Nr l l3. poz. 71_5 i Nr 162. poz. 1126. l,
l999 r. Nr 49" poz. 'ł8,]. z 2000 r. Nr 26. poz. 306. oraz, z2002 r. Nr l l3, poz,984 i Nr 2l4, poz. l806) oraz ustawv z
dnia 5 czerrvca l998 r. o salnorzadzie porliatorłi,m (Dz. t,l. z 2001 r. Nr l:ł2. poz.. l592 orazz2002 r. Nr 23. p<lz.22(\.
Nr 62. pclz. _558. Nr l l3. poz,98,tr. Nr 1_53. ptlz, l27 1, Nr 200, poz. l688 iNr 214. poz. l806). zgodnie z art.25c te.j

ustaw\ ośrviatlczam" że posiadall tl,chodzące rv skład małźeńskiej rvspóIności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębn1,:

I.

Zastlb1 pieniężne: 
_._,_.,l.,._,_,, .. .,,^|,..,:,, ^. .- ,.. , "..... : ,,/*-środkipienieznezgrtllnadzonelrrvalttciepolskiej:

/,/

...,., na krł,otę:

ll.
l, Dom o powierzchn i, ,/§łł:rł.*:...,. m2, o wartosci:4..{il.{},{.łłdl..§tuł prawny: .#ź§*F:ń§.i?r;;.-.ł)ł;.łłn:łli.,ł"ą,

('iospcldarsti,r,o rolne: ., :
rodza.j gospodarstwa: ......,...:...-...,...*.....].,:...,' porvierzchnia:

roclzaj zabudow 1, :

)
_).

4.
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg§m przychód i dochód w wysokości:
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/.,
lll.
Posiadarn udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

"" " 
;- 
""" " " " " " ; ", r ", - " ",

nil ł,./u t :t,",",/"",,7

lV.:i
Posiadam akcje w spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta akcji: .......,... ,,..|.i(,.^,...,.,"ł,ł,,ł.y.,...}.,,,r.',

akcje te stanowią pakiet większy niż |}ońakcji w spółce: .._,.1i..ę....,..,..i/.c/i r ?,:.',

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 związków lub od komuna|nej osoby
prawnej następujące mienie, które podtegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od

i

./ ,.,

Vl.
l. Prowadzę clziałalność gospodarcząr (należy podać formę prawną i przedrniot działalności):

.l/

/1'

2. Zarządz.am działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy

podac lbrmę prawną i przedmiot działalności): .......,......ł.łć........,..r.l./łr:.ł.J.ił|'......,....

- ","o,,.,. , . ;;; ń"/;
,/

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

.... ł :. L.......,. (|(.+ ł7..ł.Z.il...

/ -. J.l...7.
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udziałl,te stanorvią pakiet rłiększv niż l09,o udziałów lł, spółce:



vll.
t. W spółkach handlowych (nazwa. siedziba spółki): .....n ł..,,...,....ł.o,,./.,r, r.r,, r../ ,,/

2.

- .iesterrl członkięm zarządu(od kiedy): . ...... ,.li,,,l.,,... .i/.ł/Y.C7.r/.

.iestenl członkiem rady nadzorc.ej (od kiedy): .r,)t.t:.......,ł{.q./ył:t17

- .jestern człorrkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy): ...ł.llt.........ł/ą./ł.l .U.,. ,. ./,/

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: . ... ... . ......./:?/!. tłrĄ 
'a

l,,/

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................,,./-?.łł.:,.........e.'/.s!./ą.t.ł,y'.,V

Z tego tytu}u osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg§m dochód w wysokości: ...............,.22/ś. P(l:/ł r,%-///u
3. W fun<lacjach prowadzących działalność gospodarczą: ,................{.,rt.......,..t'&./i. 17..,..,......

jesten] członkiem zarządu(od kiedy): ,..,..,S.r.?.:......,. l:/' /.YłIZ

- .jesteln członkiern korrlisji rewizyjnej (od kiędy); ............,...,.l,:ł.'4'....,....,i,io./1,1 :;r.,

Z tego 1ytułu osiągnąłern(ęłanl) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........,..,...,l,]4l.. ...rłr-ń:{.łi.,/.,/, ,;/"

Vlll.
lnne dochody, osiągane z §tułu zatrudnienia lub innej działa|ności zarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tl,tułu: ł i
..ź.... -. /ril-......H.a.{łli..l:/. l,: ł.ł.łl.t.ę -....,.. :.

podać
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- .jestern członkienl ra<l1, nadzorczej3 (od kied),):
, ",;""i"""",

..............,.... n ię............ł: (ę /.q..Q. /."""/"""r"

lX.
Składniki mienia ruchomego o lvartości powyżej

20./ż



x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej l0 000 zł. w tym zaciągnięte kredyty ipozyczki orazwarunki. na jakich
zostały udzielonę (wobec kogo. w związku z jakim zdarzęnięm, w jakie.i wysokości):

/./

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art. 233 §

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

kę ń l *a /:ł ?.,.l......,y'. /_, (Ę.,4c/ Ł
(nliejscowośc, data)

l Niewłaściwe skreślić.
'Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcjiroślinnej i zwierzęcej, w fbrnlie i zakresie

_ gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych
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