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oŚwrłnCZENIE MAJĄTKowE,oDpls "",..,"!$-!

l"ft

członka zarządu ptlwiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, i<ienownika .!ednostlti
organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osoba

prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

v-ffi fn r!: n h} f;;,........, o n i a .. i* i.....? : 9....Ą. .t : !..,,
Uwaga;
l. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

wypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naieży wpisać ..nie

dotyczy" .

3. Osoba skladająca 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 infornlacje jawne, w części B zaś informacje niejawrre dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce położenia nieruchomości.
CZĘŚC A n/, .. /.i I\ ,

(imiona i nazwisko oraz ndzwisko rodowe)

,.........?ę.ęl.rir.:.DŁł.--tp:]....ł....l,v.,,"ł.r,.łiu"łr.......l1vp.łn.*łlri,"9,.,.tr........,...

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia |99'7 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publicme (Dz. U. Nr l06, poz. 679, z '1998 r. Nr l 13, poz. 7l5 i Nr 162, poz. 1126, z
|999 r. Nr 49, poz. 483, z2000 r, Nr 2ó, poz.306, oraz z2002 r. Nr 1 13, poz,984 i Nr 214, poz. l 806) oraz ustawy z
dnia 5 częrwca l998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U, z2001 r, Nr l42, poz. 1592 orazz2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr l53, poz. 12.71, Nr200, poz. 1688 iNr214, poz. 1806), zgcdnie zart.25cte1
ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzącą"y skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środki pienięZne zgromadzone w walucię polskiej: 6§il35 ,:l

.nlń,dyz.t

1-1

..,.... na kwotę:
II.
l. ntł aioŁtl*,

ffi,,'-,i,,.{ - ---2.
Cospodarstworolne: , : ;

rodzaj gospodarstwa: ....!.t.,l.t?....§|.\I.t.*.ł.."u..... powierzchnia:\, (_

rodzaj zabudowy:
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- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:



o Wartości:

I!I.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i ęmitenta udziałów:

**. d,lĘ,tzi

udzińy te stanowią pakiet większy nlż l0%o udziałów w spółce:

,}l

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: t|.t*.....ę!.C.t.U,t-zą.,,( l

lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych * należy podać liczbę i ęmitenta akcji: ,.,.......,

.L.Lą

akcje te stanowią pakiet większy niż l0%o akcji w spółce;

Zte.gotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........Ą,]ł".,. rl-nt1Uł1(-ć
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostęk samorządu terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od

{ć

Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

ćć
- osobiście

VI.
l.

- wspólnie z innymi osobami

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

rll
\(t

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości , .....*tg....rJtł.!.U.rU.r...""ć{""'J""""

VIl' 
,ulteh lnezlltz cierlzihe c, rtbŁ'r:"l, W spółkach handIowych(nazwa, siedziba spółki): ...............,ł)łrk.,. ,. .,. i., . 

_l

- jestern członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .,..............Łi*. .,..t/łŁqi.'-,.1

jestem członkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy): ........... m.i* d d5Cr1

Z tego tytulu osiągnąłern(ętam) w roku ubieglym dochód w wysokości: ..,. , .|.',i!-.,.P!P.tU.r,r.1.........,

_ jestem członkiem rady nadzorczej3lod kiedy): nri.+ Ęą

jestem członkiem kornis.|i rewizyjnej (od kiedy): ......{'^*,.§:|at.qr.zę.,

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubległym dochód w wysokości: ..,.........m.l,L da\*1
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą; . . .,.niC...dnŁąCł.ur...........,.,..,.,.]]....::........,.......

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ........akŁ...dr.!qri.1
L§r

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .........,..../)^;.L,,..Cł:.t.Ur.a:.$

jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): ...........ł-l.iŁ..,.d.CtlCą.
L

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,..,,ł1.1ł-..elr:tg.C,łĄ{..c.l
vlll.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu:

;il" .; &Ę łT,?ł5*ilĄ.,i ,

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżęj l0 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać

.f,l
..................fl].],,Q.. 9|ł.!k t":..v................. .... ....E""I

markę, modęl i rok produkcji):
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- jestem członkiem zarządu (od kiedy):



x.
Zobowiązania pienięznę o wańości powyżej 10 000 zł, w tym zaaiągnięte kredyty i poĄczki oriv warunki, na jakich
zastŃ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

,.l l+ +, . .rl t !.!,l,Ł.i. riL t-*

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie aft. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

zatajenie PrawdY grozi kara Pozbawienia wolności, 
,1,i?':,;i,, -ł 

.Ę, 
-, ;, ,;

{;łr:,,. 
l : rJ, :,,. ł, .,.:.,.. .i. ..,?.^ii. 

" 
_u: :.. ..Ł f; l ;"' (miejscowość, data)

lf::,'-

.....,.}lł:.,,;.l1i,,"i.....l. Q.,,;7, : ł,
, (podpis)

I Niewłaściwe skreślić.
'Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w fornlie i zakresie
_ gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzoróąych spółdzielni mieszkaniowych
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