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oŚwrłoCZENIE MAJĄTKOWFrs .,..,. ...,,...,...;

czlonka zarządu polviatu, sekretarza powiatu, skarbnika porviatu, kierownika
organizacyjnej porviatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego porviatorvą osoba

prłrryną oraz osotly, rvyttającej decyzje administracljne w imieniu starostyl
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!.;:..:J.].:.;.;'.,.j,;..;;....';.....,..., dnia..;...::.:..:j.......:::...l...,..,
Ulvaga:
l. Osoba skladająca ośrviadczenie ołrorviązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

lvypelnienia każdej z rubryk.
ż. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują rry konkretnym przypadku zastosowania, należy

i zupelnego

rvpisać ..nie
dotyczy" .

3. Osoba skladająca ośrviadczenie obolviązana jest określić przynależność poszczególnych składnikórr,
majątkou,ych, dochodórv i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością majątkorvą.

4. Oślviadczenie o stanie majątkorvym dotyczy majątku rv kraju i za granicą,
5. Ośrviadczenie o stanie majątkorvym obejmuje również rvierzytelności pieniężne.
6. W części A ośrviadczenia zalyarte są informacje jawne, rv części B zaś informacje niejarvne dotyczące adresu

zamieszkania skladającego ośrviadczenie oraz miejsce położenia nieruchomości.

! , 
(imiona i nazrvisko oraz nazrvisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanorvisko lub funkcja) ';

po zapozrraniu się z przepisatni ustarvy zdnia2l sierpnia 199'1 r. o ograniczeniu prorvadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne {Dz. U. Nr l06, poz. 679, z 1998 r. Nr l 13, poz.7l5 i Nr 162- poz. l126, z
1999r.Nr49.poz.483,z2Oa0 r.Nr2ó,poz.30ó,orazz2002 r.Nrl13,poz.984 iNr2l4,poz. l806)orazustawyz
dnia 5 częl,rvca | 998 r. o satnorządzie porviatorvym (Dz. U. z ż001 r. Nr l42, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220.
Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr ł53, poz. |21l-, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z, ań. 25c tej
ustaw}., ośrviadczarn. ze posiadam rvchodzące rr, skład małżeńskiej rvspólności majątkorvej lub stanowiące mój nrajątek
odrębn;,:
l.
Zasobypieniężne: l{:; i |, .. ,.),". ,-l

środki pieniężne zgromadzone \v walucie obcej:

/

papiery rvartośc iorve :

ll.
l.

/in , ,,

Dotn o porvierzchni: .../'.,l..,...',. ...., m2, o wartości:

Mieszkanie o powierzchni: ........,.. m2, o rvartości: ),2.
J.

4.
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o rvartości:

Z tego tytułtr osiągnąłerl(ęłatrl) rv roku ubiegłynl przychód idochód rv rvysokości:

,T<-:t;r,



tytuł prawny: . ...t{r{-u,l"j.*c-l-*,,,.....Ł,:Lś*-..(i._..f]!.;.-Ji.!.1..:..y,l
(\

l l l. l

Posiadarn udziały rv spółkach handlorvych - należy podać liczbę iemitenta udzialótv: ............i;...,i..i.]_,.....,],\-.:,-,,lii..)...1.,. t "\

i ernitenta akcji:

VI.
l.

;-;;;;;;;;;;;,;;".;;;,;;;;;;-;;;-"-.;, -i.."jl,ii-",*,- ;.;.-r,
:!

V. 
\,- '' 

"'
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skarbrr
Państwa, innej państrvorvej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich zrviązkólv lub od kornunalnej osoby
prarvnej następujące mienie, które podlegało zbyciu rv drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od

\ ,/

Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podac formę prawną iprzedmiot {ziałalności): ,..;i.......,......|,.,,,,/ .-t,' nł (.,t i. ł, - ..

| |,/

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód lv lvysokości:

2. Zarządzan działalnością gospodarczą lub jestem przedstalvicielern, pełnomocnikiern takie.i działalności (nalezy

wspólnie z innymi osobami
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,łz-) Ę- ńo wartości: ....=./..\-/-.,.........\.:.................,..................

l \ _ -,. ,) .i
udziały te stanorvią pakiet większy ltiż l0%o udziałów w spółce; ...........,.łr.r.,,,,-,'........j,,.:!..:.;;:..i.,1,:.1...i-j*,i-..i,.......,.......

,i
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód rv wysokości, ,....,....i..i,:,,....,.i............aż!...:':..:i..:....t..]...:...'.......

)|

|, i..',,) ,' t ,, i* '--| LŁ,!-.



Z tego tytułu osiągnąłern(ęłanl) lv t,oku ubiegłym dochód rv rvysokości:

\/lt.
l , W spółkaclr l-ralrdlorł,yclr (nazrła, siedziba społki): ..,,...,]:.:.1..,. ^f 

nl(_;\-(;1 U\ l .{ ,'\,.......-...........\i*-. 
\.

,]"," ",",,,}.

2.

- ;;;";;";,-;;;;".-,"*, .......... . ...i.r",-]l . ..-ti";;,,.il.ti;_;,... .... ..., ._.......,.
\\,

,l, ............/.!..},/.:\... .......{.$,*-,i",)-.)!:.-_..t...!,:i.1),*,, """"""i,,, ,\""""""",i"

Vlll.
lnllę dochody osiągarle z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkorvej lub zajęc" z podaniem krvot
tlzysk ilvanl,ch z kazdego tytułtr:

Ix.
Składniki mięnia ruchomego o wartości porłyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleźy podać 

\lnarkę, lnodel irokprodukcji):a , J,n . ^i - ł,..,!. L
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- jesterl członkierrr zarządtl (od kiedy):

- jesteln członkiern rady nadzorczej (od kiedy):

- .jesteln członkienl koniis.ji relvizl,inej (od kiedy): .,

Z tego tytułu osiągnąłelll(ęłanl) rv roku ubiegłyrn dochótl rv rvysokości: ....,.......'i.....,:,:],....

;\VU\ {-{-t -,,

- jestellr członkienr zarządu (od kiedy):

- jestelri członkierrl racly nadzorcze.j3 (otl kied1,):

- jestenl członkienl kolnisii rervizyjne,i (od kiedy,):

Z tego tl,tułLr osiągnąłem(ęłanl) rl roku ubiegłym dochód rv rvysokości:

3. W fundacjach prolvadzących działalność gospodarczą: ..........,...,.,



x.
Zoborviązania pienięźne o rvaftości porvyże.i l0 000 zł, rv t;,6 zaciągnięte kredl,ty i pożyczki oraz rvarunki, na.iakich
zostały udzięlonę (rvobec kogo. rł, zll,iązku zjakim zdarzenienl- rv.jakiej \y)isokośc'),

ł ., ;ł; ..,...; :
..........ł-].-\..:ł...,.......r-r{v.,.i.żi:.:.:Ą...u..{-..ł..i...:\-- \

Powyższe ośrviadczenie składam śrviadomy(a), iź na podstarvie afi.233 § l Kodęksu karnego za podanie nieprarvdy lub

zaĘenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

f.,c,ri.,rC,,{,s.lls.l n.= ...?.!) i ą,utł
*.-.. - 

6;;j';;;;, ;;i;). 
-..' 

"-"-

l Niervłaścirve skreślić.
'Nie dotyczy działalności rvytrvórczej w ro|nictwie w zakresie produkcji roślinnej 'i zrvierzęcej, rv fbrnrie i zakresie

. gospodarstrva rodzinnego.
-' N ie dotyczy rad nadzorczrych spółdzielni mieszkan iorvych

5.i
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