
OS§VLĄDCZENIE MAJĄTKOWE

osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosĘl

dnia .. o.2,.9.!., 2 Q, l :1......,.

Uwaga:
1. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wyp€lni€nia

każdej z rubryk
2. JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eĘ wpisać

"nie dotvczy".
3. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnęo i majątku objętego maźeńsĘ wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i Źa granicą. 
- ^

5. Oświadczenie o stanie majątkorrym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacje jawne, w cięści B zai infoimacje niejawne dotycące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, nizej podpisany (Ą, ... ł.€. tTń.,3. ft. (.€..Ę fr ::|O. E.ę,,.
(imiona i nazwiskow

,3CbE,K

3. Gospodarstwo rolne:

oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .ł.!.,.i,:Q.,l9,i,'i,r,,,., * .....,4tr.{-X.f.!i.ź.!;i|.......P.ln.il,l_{łi..............................

.§.l.€*ś2§T.H9....§,ęh.1€:ł;].h..Ę...,§.+.l:la.Ę....,, .,........Q,ę.{).,l,N.tfę,,Ę-_tt:.*...
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zaPomaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 21 sielpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzeńa działalności gospodarczej przez
osobY Pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.6?9, z l998 i, Nr 773,poz.715 i Nr l62, poz. 1126, ż 1gg9 t.-Ńr 49,
Poz, 483, z_2000 r- Nr 26, Poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 1l3, poz.984 i Nr 2l4, poz. 

'l'soo; 
oraz ustawy z dnia

5 czerwca_1993 r. o samorządzie powiato\łTm (Dz.lJ. z z00l r. Nr ją2, poz. |59ż or- Ż żOOż r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
Poz, 558, Nr 1l3, Poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i N; 2l4, poz. 1806), zgodnie z rr:t. 25c tej ustawj
oŚwiadczam, że Posiadam wchodzące w skład małźeńskiej wspólności majątkowej lub stanońiąie mój ma;ątek odręóny:

L
Zasoby pieniężre:

I. Dom o powierzchń:N.!€,W.r:{§.(.|.m', o wartości: lVl{-,B?.jta-l rawny: ..i.V/.f..&-O- l,,Y ś.(..:/...............,.....

§,tuł prawny: ... N.!ś...ag..!.(.!./.........

I. Dom o powierzchń:N.!€,*.t){§.(.Y. m2, o wartości: lVl{-,B.o.j!ę.l Muł prawny: ..Ą/!.r,..aP.j.!(.z-.i/,..,.,
2. Mieszkanie o powierzchni:łlF..Q-O.}_YQ'ln', o wutości: N-l'{.a,9l^'e.q.{..... twuł prawny: ...N.Lr....afr.!.(.

rodĄ gospodarstwa$Jś..9fl.!!!$owierzcnnia: flłł{.ł,.oJ.Y.{.1Y o waności: ...ry.].ę....łP.].Y.9.( ./,...............
rodzajzabudowy:..N.ls..._o..ę.TY..Ct.!..,...,... tytrrłprawny:.,...N,lĘ,..,QP..F.Y..(.!.!........,......:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym prrychód i dochód w wys orosci: ..N.!.t..Q-oIX.(.!../.......,,

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .§.].q..p9IY,91.Y.,....,...,......,...........o wańości: ,.N,LE....p-ł.y..c.t./........,.,,.,.
tyfuł pmwny: ...,Lll,J.Ę....,..aP_iY.aXY.......,......,........

III.

(miejscowość)

Posiadam udżaly w społkach handlowych - nalezy podać liczbę iemitenta u działów: ...N.!.(...D.9.ł.!.(.!.|.
udziały te stanowią pakiet większy niz l0% udziałów w spótce:..../V/.ń.. ,.p.p.r.Y!,.!,,l.........



Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i e4qitenta akcji: ,..N!.(.,{ł.Q^7.-Y(,ł,y',,
akcje te stanowią pakiet więksąy niz l0%o akcji w spółce: .......|:!.!.(.....9-a],Y,a!.i,..,.,,.,...,...........,.,,.,,
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysókości:. ..lU.,t.{,,€){)..:r..Y.,a.!./......,,.,..,,,

V.
NabYłem(am) (nabył mój małżoneĘ z wyłączeniem mienia prrynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Panstwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
*rJ!P!ą!. _a9ll"; kóre podlegało zbyciu w drodze przetargu - nale4 podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

\aL

- l__

Z t'€o §.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym prrycnOa i'ł".irOa w wysokości: I!.I,{-,.P,?.I.Y€.!./.....
2. |ub jestem przeótawicielem, pefnomocnikiem takiei dżałalności

ot dŹiałalności):.... .N,!,{,..P..ęT.Y.§,!/ . . . . . . ' .

- wspólnie z irrnymi osobami.......łl.r- .,..:P.ar-.i,.i.j.i.,.,.,.............................
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: *!,|{..,-o,9,|.!,(.:!t.,.,... ,. ...

Z tego ty.tułu osią$ąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:,,,.tJ.!e..ppY.y.!..|.l,

ry.

yIL
1. W spółkach irandlowych (nazwą siedziba społki1: ,ii j.e,,&,-C.i.i.i.ł.?/...

- jestem cżoŃiem zarządu (od kiedy):,,..,,.,.,,,i!,t{...,..§§)r.l.L!.I.,..........
- jestem członkiem rudy nadzorcze1(od kiedy): ....,..|!.l,ź,,,.!a,OLf.,c..?.l,............................
- jestem cżonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....N. j.{.,..P.alt.a.I./...,.....,..................
Z tego rytufu osiągnąłem(ęłam.; w roJ<u_ ubiegłym

2. W społdzielniach: ....[//6....&.ęiY!-,L ł.............,
dochód w wysoko ści: ..Al!Ę.8QIlt.?,|,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .....fi.l,{,...a.al.{i.!.t.............. ....
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .....Ai.itr.....ńpr.l!.?./........,.....,........

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......|!!,{.....p.q..!.!?..Ź...................,..
Z tego Ęłułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,.N/€..PPJ.k?.{.

3. W fundacjach prowadzących dżałalność : . N.,|..(..... p.9.r.y... .L,/..,................,,
- jestem cżonkiem zarądu (od kiedy): ........,...
-jestem członkiem rńy nadzorczsj (od kiedy): .....
- jestem członkiem komisji rewiryjnej (od kiedy): ...ćll,{.....9O._0-I.Ź P-?/.....,.,..,.....,.,..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,..N.l.€.,lłP.r.Y.C?,{....---.

vIIL
Inne dochody osiągane z qłu}u zatrudnienia lub imej,dzi aniem kwot uryskiwanych
zkazdegotyułu:....2.Q,.,8.k..g-.t,§.k.......(..(n--.ł.S.ł,ę...

D(. 
. ,łn|4ó 2e 

"/-ń,?T"3łr*l*
Składniki mienia ruchomego o warto^śc! powĘej 10.000 żotych (w przypadku pojazdów mechanicmych naleĄ podać

x.
Zobowięania pienięźne o wańości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kedyty i pożryc7ki oraz warunki, na jakich
zostały ujlzielone, , (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeńem, w jakiej wysokości):.. fu l€ aart n./



PowYxze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie utż33 § 1 Kodeksu karnego za podarrie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

.fu .ł.ę.kł....?-?-:.9...?:.#.!.?..
(miejscowość, data)

lŃiewłaliciwe słreslić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji. roślbnej i zwierzęcej, w formie i zakesie
^ 

gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych społdżelni mieszkaniowych.

ńpało.So,taoqł-,(r"""",-"""""
(podpis)


