
ośwrłoCzENIE MAJĄTKowE
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osoba
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosĘl

C,?.a,g.P-Q..t.8§..Q..., dnia ... 2.Q.r.#źłlł,.
Uwaga:
t. 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 zastosowaniao należy wpisać ,4Ę

dotyczv" .

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 doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce polożenia nieruchomości.
CZĘŚC 

^Ja,niżejpodpisanyJa), ,.....?- 
,l>,{..ę_.tr-!.t:.U...,.....ĘU.L.ń/..ft:S,..,.,..,,..

(imiona i nazwisko oraz nazwiskolodowe)

urodzony6ffi.p_*.!..ź6 a.,.,... ; ........ft,Q-u.fr..ł.P.y:.r.,Ę.r...I.9ł.LY-Y. ...,,, .......

,...@ł,e!łay...§rrc;/Ł(.(.€,:ft........łt.,..../ł.,y..2.?,!.*k.ę....Ź.9.a.u.M.!..{:fr..0J../.
.,.....sr..tłK,ł.s,Tt,t.*,1..?.-eu-lł.7.otłĘ.k:2 At,,..,.ęłĘ.ł.rę.e#-.y2.u.ł..€.....,

(miej sce zńrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia2| sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej-
przez osoby pełniące funkcje publicme (Dz. U. Nr 106, poz, 619, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 7126, z
1999 r, Nr 49, poz, 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, oraz z 2002 r. Nr l |3, poz. 984 i Nr 274, poz. l 806) oraz ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorądzie powiatowym (Dz. U. z2001 r. Nr l42, poz. 1592 orazz2002 r. Nr 23, poz,220,
Nr62,ioz.558,Nr713,poz.984,Nrl53,poz, l27l,Nr200,poz.1688iNr2l4,poz.1806),zgodniezart,25ctęj
ustawy oświadczam, ze posiadam wchodząc-e w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
I.

Zasoby pienięzne: ?, Ą Ą ź
- Sr-oór.i piinięzne zgromadzonew walucie polskiej: .....?,8r..?1..?l...k. O Z"'-

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....,.....

pap i ery wańościowe : ... lI.ł.Ę....2.9. r.U.e,e.r.

Il.
l.

2.
).

na kwotę:

o wartości:

rodzaj zabudow,y: ...,...,....

Ztegot7Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...................
4 

ł::,::Tł;::łł D.et *ł ł{^&. .fru.pz.łł kR,{ą
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Dom o powierzchni: m2, o wafiości: .,..............,....,...§rtuł prawny:

Mieszkanie o powierzchn i, ,GŻ...mz, o wartośc i 68.r87-0-.ń.rrnurprawny:

M;8 DO7YczV



Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

...,. f{ł.e..,...n.a.r.,y-.a..a.y-

l

udziĄ te stanowią pakiet większy niż 10oń udziałów w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych -należy podać liczbę i emitenta akcji:

. lnl.*. . ..D.a,T:,ę.ąY.

akcje te stanowią pakiet większy niż lao/o akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; ,....,.....,......

IuUvł"rru*) (nabył mój małzonek , , wyłączeniem mienia prrynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze prz'etatgu - na'leĄ podać opis mienia i datę nabycia, od,

VI.
l. Prowadzę działalność gospodarcząz (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dztałalności (nalezy
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

VlI.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. w spółdzieln iach: ....... l.V.ł.F.... D.,€. r'. -r.a. Ż.?-.

- jestem członkiem zarądu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego$ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....,.......,......

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ..ń{ł&,.....DP.rŚC..aY.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
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- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Składniki mienia ruchomego o wańościpowyżej l0 000 ńoĘch (w pr4zpadku pojazdów mechanicznych naleĄ podać

Ti'E,E"ń]łi'łl§Y*u'.'.',..*r.*.,r.ft...... ..&.*..(..?,...........Ł.k..{,,.



x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 ń, w tym zaciągnięte kedy,ty i poĄczki oraz warunki, na jakich
zostały udzięlone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art.233 § l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

^iOqłpu,n 7o -06 -2,p44'
(miejscowość, data)

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

gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy r ad nadzorczych spółdzielni m ieszkaniowych
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