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w katowięach
R/l,Łiai Kcrrłoii OŚWIłOCZENIE MAJĄTKOWE

c-złonń zarz1du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
oP§adfiizac"yS"jli,"*l€&?, osoby zarządzzjącej i członka organu zarządi:ijącego powiatową osoba

prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosĘl

Uwagh:"'
t. Osoba §kładejąca oświadczenie obowiążana je§t do zgodnego z prawdą stararinĘo i zupełnego

wypełnienia keżdej z rubryk
2. Jeżeii poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać ;nie

dotvczv?.
3. osoba sktadająca oświadczeńie obowiązana jest określić prz}nalelżność poszczęólnych składników

inajątkorłych, dochodów iz:obowi;ąań do majątku odrębnąo i majątku objętego wspólnością majątkoWą.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy ńajątku w kĄu i za granicą.
5. Oświadczenie o stjtńie ńajątkowym obejmilje również wierzf,telności pieniężne.
ó. W części A oświadezenia żAwarte śą inforńacje jawne, w cz$ci B zaś inforńacje niejawne dotycące adresu

(rniejsce zatrudnienią s{anowisko lub fińkcja)
po zapoataniu się z przepisami uśtawy zdniaZl sielpnia 1997 r. o o,graniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
p,rżez osoby pełniące funkcje publicane (Dz U. Nr 106, poz. 679, z 19:98 r. Nr l 13, poz.715 i Nr 162, poz '!126, z
l999 r. Nr 49,paz.483, z2}a0 r. Nr 26, paz.306, arazz2002 r. Nr l13, poz9M i Nr 214, poa 1806) orŁustavy z
dnia 5 czerwca l998 r. osamorądzie powiatowym (Dz. U. z2a0l r. Nr l42, poz 1592 orazz2 a2 r. Nr23, poz.220,
Nr 62, poe 558, Nr 113, poz 98,4, Nr l53,"p,o7 1271, Nr 2a0, poz. 1688 i Nr żl4, paz. 1806), zgodnie z art- 25c tej
usta\ł? oświadczam, źb posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
I.

i*iJ"łiil,Llhę7Ęlamad?.onewwaluciepolskiej:(.a^..a,€?-..ą'.il.,

śroilki pienięarc zgromańzoriew walucie oacej: ......ł?.l.k.

)
J.

II.
l.

papierywartośóiowe: -a*,. n/'ą-.T"

..... na kwoĘ: .....:?.Ć..

Doin o powierzch ,r, ł.Ź..8,..fu2, o wanosci:ł.(€.*Ęla"rprawhy:
Mies*anie o po*r"rnn łń-Ę.ńu',o w6rtości: f.?*€W'{ry*łprawny,@.fu?I-.,,M:&§
Gospodarstwo rolne: _^ ,^ ,/ .1 ,._._ a. ,-_L JJ _,. ,y'UosDouarstwo rolne: n
#;ffiil;u*n; .an,ę...&-Ęr-W-.r..!t.l........r.r!.,powierzchnia,.......#...

ĘĘrł prawny: .....,...k*....,.ł.k!

łłł,!#łłi] jł;p_łuł:*
Z tąo Ę/tufu osiągnąłem($am) w

4-

,y

3. O,Ą;L* hLąć€,J,a<l OlO?43 1łtfe-oeo ł,' ;%trą
f ra,l",,t,,* u /*.€6,2ó .,,'-ś3f;**€ył:r'

zamieszkania składającego oświadczenie oryz miejsce polożrnia nieruchomości.
CZĘść A -/_ł 

r. ,*^ / łrl-,z^
Ja, niżej podPisany(a),

nazwisko oraz

urodzoriy(a)



nI.
Posiadam udziĄ w sp.ółkach handlowyci -nalefty podać liczbę i emitenta udziałów: .. W*_ rkrT

"**;;*;;;;;,-- ;ń ;;,:;;:;:;;;;;;;;;" __ ń}_E'' "ńb dą,",",-""-,r"-,-|",

akcjetestanpwiąpakietwięlrszyniż|a%oakcjiwspółce:,...,....4'&..*hą'.ry

Zterowłuosiągnąłpm(ęIag,) wrofu ubi.ęgłm dochód wwysokości: ....,.,h*..-.C-łr2-ńH
//

V.
Nabyłem(ąn) (na}ył mój maŁonęĘ z wyłączeniem mięni"ą plz.yĄalęlnego do jego majątĘu odrębnęgo) od Skarbu
Pań§twą innsj p_anstwowej gsoby plawłtej, jednostek samo_rądp terytorialnego, ięh ąłiązków lpb od komunalnsj osoby
prav.vnej następujące mienie, którę podlegąło zbyciu w dro.dze przetargu - naleĘ podąć o.pis mienia i dątę nąbycią od
kogo:

VL 
ieospodarczaz (należvpo Ł...{ń*l 

::::::*]T:::::"*:::":::::*,*:**,:]::*:",1,:::': ?:", ( /
- qsobiś§ie .,....I|e ..,?-ą<ńft

_;,,.*;;;;;;;::",...."rb'.*...."......?:d*:..a4
ć,(

Iv.
Posiadam akcje w spółkac} handlowych - wleĘ podaćIiczbę i emitenta aacjl: --.*k..'ŻńLcą-,,",r-",-F,-

.ęłam) w ro(u ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

Z. izarądzam laałalpoŚtiągospod,arcą lub jestem przedstawicielem, pgłnomocniki,pm takięi działalności (nalejryi 
......k"ś......a..h...y'u.a"Zi puaueformęprawnąiprzędmiotdziąłąhości): ,/ {f*,.

: ;,**;,;;il;:, ... .. . ł?&' .;"ńń.ł#,
{,/
-",u-",-,
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o warJości:

Ęćuł prawny:

Z tego fytufu osiągnąłem(ęłąm) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



VII.
l.

. jęstem członkiem rady nądzorcraj(od kiedy): ...............?..e .."Ź4 ry
, jestem .członkiem komisji rewipyjnej (od kiedy); ..,..-..,..,m./.*.

ZtęgoVułaosiągnąłem(ęŁm) w roku ubiegłym dochód w rłysokości: ..,...kl.{..,.?_fu.ł"
2. W spółtizięlni acn: ......fu.,?......łkł.lą..łł.ł. .......,..,,.......,.!,..,:,...ł/

- jestern członkiem komisji rewizryjnej (od kiedy): ..... . #.{k .

J.

- jestem członkięm rarądu(od kiedy); .. -...,,,.*1łt.....rk fu..ę-lt
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

'..'*k-Ź'...'ńąą,

- jestem członkiem komisji rewiąyjnej (od kiedy): ...,..,.H*-. n6-&.*ą/{
Z tago $ufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochfi w rvysokpści; ,

uIt,
Inne dochody osiągane z Ętufu zątrudnienia lub innej dziaŁlności
uzyski*,anych z kaźdego §rtufu:

.,....,,fl.'..*|, .'ł.' '..'..'€o_*"ńń'.."'.'.. u: .'.,',,':Ąil,#,....,: 

",%.| 

."r..eą za

lx-

, " " " -, -, - " " - i", - " ", r " "r " "
l-ź,t€ e{łź?źa?1

,.......,....., jił...."..-.........{. 
--.,/. ".. _ . .........

/
zarobkowej lub zajęć,żpodaniem kwot

§kładniki mienią ruńomego o warlości polyyżęj l0 000 ńltyęh (w prąypadku pojązdów meghąlicznych należy podać

11l]:T]1l]:.:::::::::::',,|:, w-t kr.{#.ę.cŁ...Pr-§..f*/:..,..=,?*.ł..ź,...*..........
,..........rt.,aa.ęł..2.€.s,,..ń.E!-ł....ft..łeę... =..,p.,e.i.ś*.
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Z t§go Mułu osiągnąłeą(ełam) w 1oku ubiegłyn do.chód w

W fundaejach prowadzących działalność gospodarczą:



x.
ZębqwiFania pienięzne o wą.rtości połyl€j l0 000 zł, w tym ea€hgTięĘ k§_d}t_y i po.typzti oraz wanrnkio na jakich
z§siąły udaielone (wobeo kggo, łł,?wią*u zjąkim zdarzenlęm, w jakisj wysokości);

',,,-,-,,""ffi:,,";ńię,.7;

flq}łyz§E§ pśłłiądpprrio skłł.dsfr.| świadony(a), iż p"a p§d§tąwię art. ?33 § l

złtąjąię Fwdy gr,głi kąą pnzbąwienia wglpości.

KqdpĘsu kaflxęgp za podanie nięprawdy lłb

łrń(
{miejseowoś{, data) {Będpis)

lHięwłąicirłę skĘś!ić. o
! Uie łppryry dłiałako§si 1a?yttłóJ§,g§j w {Elrrięąvie ły ąalręsię prpdu,hcji rgśliłąnęj i w1ięr.ąeęj, w forrr!ę i zakregie

_ go§podĘr"spa rodainnego.
' Nię dofi,cay rad łądrgczyah qpó|dĘiglni mięqpkaniowyeh
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