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WPŁYNĘŁO DNlA

§WIA&CZENIE MA.§ĄT,KOWE PoDPls ...,.,....

€złonka zarz,ądu powiatu, §ei{reta!,za powiatu, skarbnilra powiatu, kierowxiika jednostki:
organizacyjnej powiatu, osoby zarządzalącej i członka organu zarządzającego powiatową osoba

prawną oraz.osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosĘl

. k.ę§T.P.§Łt ę!/. fr ........, o * i a . il 9*ilfi..*dft !ł.. "...... ..
Uwaga:
1. Osoba składa.iąca 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 ..nie

dotyczv'u .

3, Osoba skladająca oświadczenie obowiązana .!est okneślić przynależność poszczególnych składni!ł,ów
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie ma.iątkowym dotyczy nrajątku w kraju i za granicą.
5" Oświadczenie o stanie ma.iątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adnesu

zarnieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce położenia nieruchomości.
CzĘŚC 

^ {^ ^0_ ^łl ̂  fi. l^

(imiona i nazwisko oraz naz*isko rodowe)

urodzony(a) .&b*ęft,, dffii §::::::ffi?.tffir.H.}a*] .,, ;:.f..
.........,.sfoun#łp....,.?ęerŃre.. ,....v.........ft.(ylz.r!e.H.ę......,..,....6ę.t*ł....słmł.dr,i.fu....,.,/U(//

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcj a)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dniaZl sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publicme (Dz. U, Nr 106, poz, 679, z 1998 r, Nr l 13, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z
1999r.Nr49,poz.483,z2000 r.Nr26,poz.306,orazz2002r,Nrl13,poz.984iNr2l4,poz.1806)arazustawyz
dnia 5 czerwca l998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z2001r. Nr l42, poz. 1592 oraz z2002 r. Nr 23, poz,220,
Nr62,poz.558,Nrl13,poz.984,Nr153,poz.1271,Nr200,poz. 1688iNr214,poz. 1806),zgodniezart.25ctej
ustawy oświadczam, źe posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspóIności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
I.
Zasoby pienięane:
- sroótipiinięale zgromadzonew walucie polskiej: .............fr.{Ł ...,,.W..Y3.3.Y.

środki pienię żne zgromadzone w walucie obcej: ....................ł{ŁĘ.,.,.§,.9T.Y,9.?,,f

1I.
l. Dom o powierzchni: .&,!,6...,W:rS.Y^2, o wartości: ,.,. Ęrruł prawny: ..........,....

2. : Mięszkanie o powierzcmi:e..Ś.&ffi-rńIffo wartości: ,... §łuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne,

o warlości:

rodzaj zabudowy:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
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tltuł prawny, ...,....,........ &. i. :Ę..,.. #pTV:{f ,Y.

t§.
Posiadam,udziaĘ w spółkach handlowych - na|eĄ podać liczbę i emitenta udziałów:

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż l}Youdziałów w spółce: ........,,{.ł.{§..,...ffiT.Y.{.{.Y..

Ztego§łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, ..,.,.......,..fr{.{..,.,l§.]lłięlk

t1/.

Posiadam akcje w spółkach handlowych -naleĘ podać liczbę i emitenta akcji:

. .,,. .,f}:{ fl .#§rY.{ł.Y:

akcje te stanowią pakiet większy niż ll%oakcji w spółce: ..............dł.łr...,.jłF.j..1.i,ł;:

Z tegotl,rułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, .,.......$.,{..ę....,&].Y.r..{X

v.
Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, z wyłączeniem mienia przynalężmęgo do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, irurej państwowej osoby prawnej, jednostęk samorządu terytorialnego, ich zwięków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĘ podać opis mienia i datę nabycia, od

V{.
1 . Prowadzę działalność gospodarczą2 {należy podac formę prawną i przedmiot działalności):

. ,,,. łl,i,f; ,,.**j,Ytly . ,..

- wspólnie z irurymiosobami ,,...,.....ft.ltr......S.qI§g.ł..Y.

Ztego §ćufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:

,....,.,...... &.ł g..ess.i{.{.ł.y...,..

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (nalezy

podać fomę prawną i przedmiot działalności): ..............,{.tl.ą:........*,p[Y,Ś.?..v,.,........

- wspóinie z innymi osobami .,*'.lfr....,,i}§T.Y.t Y.fl

Strana2 z 4



Z tego tylułuosiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości , ....,t.{.€........ba],Y..t.ł..Y-.

- jestem członkiem rady nad,zorczej (odkiedy); ...........,...,&.ł €........h.ai!f {.ł..l.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej(od kiedy): ,..................g !.{....M.7.Y.|i..Y..

Z tego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, .....,.,....Łi§ .,..,TłP."!Y.Ył.'l,

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ....,....'VtĘ.... ..b.a].V..q.ł..Y.

- jestem członkiem rady nadzorc zej3 1odkiedy): ...........,.....8.{ Ź.......ł?.LY§.y.

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): .....,.,,.....,..Ę.{.*......M.rk{ł.?.

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości , ,,.....,,,.g.!.€.......bP,i.Yr.ł.U.

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: .....!!!.€......,.llł.Y.ęl.V.

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): .,...k!.§...,....łl§..?.§t.Y,

- jestem członkiem rady nadzorczej (odkiedy): ..............a.w....,.,b*:i.y{!.Y..

- jestem członkięm komisji rewizyjnej(od kiedy): ........,...{.,{§..,....*.* j:..Y(d.r

Ztegoty,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, ..,,..............Ź !.€....,.Nei..Y.{tY-....................

VIII.
Inne dochody osiągane z ĘtuŁu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,zpodaniemkwot
uzyski wanych z każdego tytufu :

,,"r

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powżęj l0 000 zJotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleĄ podać

'::::] ':::| ] ::- ::::::"!.'.'' ... . {,.lntrłł. .. { 3 .,.Ł.. .r, .,.@. , :.....k?fi?-;,,{2:{k*.ł.?..|....*,., €v.,ffi-....
/
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Zobowiązania pienięzne o wartości powżej 10 000 zł, w Ęm zaciągnięte kredyry i poĄczki oraz warunki, na jakich
zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

...,.,.fuł €....ha.T? t ł.ż

Poryższę oświadczenię składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodęksu karnego za podanie nieprawdy lub

zataj eni e prawdy gr o zi kara pozbawi enia wolności.

{3. ę$#.ę9!1 t .... ł.f*.*,?....,..
(miejscowość, data)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wffworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formię i zakresie

. gospodarstwa rodzinnego.
' N i e doĘczy rad nadzor czych spółdzielni mieszkaniowych
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