
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyl
^/) lLA'J |/

.,....,.].ll.. j.9..*.........,., 
tl nia

(miejscowość)

Uwaga:
1, Osoba sldadająca oŚwiadczenie obowiązana jest d o zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnienia

każdej z rubryk
2. JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosoryania, naleĘ wpisa,

"nie doĘczy",
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest ok],eślić przynależność poszczególnych składników

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

4. Oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6, W cz4Ści A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje ni€jawne dotycące adresu

zamieszkania skladającego oświadczenie oraz mi€jsca połoźenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, niżej podpisanyc),,,.,,,,ffcry.I.H!:it'lj firil i,r;:ń 3tiil,":
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

,. 
-|L . i.. i y.J ,,"

urodzonyla.1 ., Y.)...:: 1.1.,,].,1,1.,..:..l, w >'.l}il!,../i,ł.

.jin. lŁr':n,]'".(,].....]:-,:,,.l,..ilLrJ_lt,E.. ]lj..,rn],y§),V-l,t......,....]9,).t.,s.s:;i]ń.y,.isnK

(miejsce zatrudnienią stanowisko iub funkcja)

Po zaPoznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 21 sierpnia l997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 113, poz.7l5 i Nr l62, poz, l126, ; l999 r. ŃI 49,
Poz, 483, z Ż000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 1l3, poz.984 i Nr 214, poz. t'SO6) olaż ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.lJ. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oruz z żO02 r. Nr 23, poz. 220,Nr 6ż,
Poz. 558, Nr 113, Poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z art',25a tej ustaw}
oŚwiadczam, ż Posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środii pienięzne zgromadzone w walucie polskiej,..... .|ri..': _}.* l.:( !rl)i ... .,... .,.,. ..
- środki pienięzne zgromadz_one w walucie obcej:......,....X .r..,.,Ż*' j.Y..ł]. . .. .. .

- papiery wartośc iowe:,.:}.:.i,...,.,l,)-..J..Y. t iY..,.,,.,,....,...... na kwotę:..,:lr.'.l^...,.),..r]:'.t..ł:l

'1.oo.opowierzchni:U.tJ.:.{,..,l]19.',owartości:.ljy'_..iu--],.P.l.r...Jttwułprawny: .V_lil].]]*.}rr]..),,.i.,,l:},,.!( l';',;;.r.
2, Mieszkanie o powierzchni:Y:.:..}-,l:d}Yrn', o waności: IY.,Ę...D^.i.Yl/].Y_.... 

'ł,tuipru*nv, 
..,n. l_...]),.:.t ł,..........,..':.

3.

i!.i a, ł.Ę,.]:łlitj}]r owańości: .t!.!]?.....?,i.\!!.lY...,.E. tytuł prawny: ...d.ir,:,. .}łlY[lł.
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokosci: .illrł....?*ł:{(łqY,.,....,,...,.

i -L\_,,JŁ --Lt liiilL:lli lr.j'\, ji,,",; l,<j łl1]

Posiadam udziały w spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę iemitenta qdziałów, . , ,.ł]..Ę . l;;,i._\.(.'ł::l . ....
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w społce:......,.ll..'il;,... l)jt,t.i;lY. ..



v,
Nabyłenl(am) (nabył mój rnałżoneĘ z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,

innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej

następujące mienie, które podtegało zbyciu w drodze przetargu - naleĄ podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vI.

Z tigo rytuIu osiągnałemlęłam 1 w roku ubiegłym przychód i a".r,"O w wysokosci: ...,,.ł.:,,....,',),,.,,.l...,..:,,..,

2. Zarządzam Llzińalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działaIności
(naleĄ podać D:.,.,. .l_\..1|;.....li.,:\.',1.\.1.',i,...,.,.,,.,.,.........,..,,,.

- osobiście,,.,..
- wspólnie z in
Z tego tyłułu osiągnąłem(ęłam) lv roku ubieglym dochód ł wysokości: . . ł../r-...}_'.ll.:ii,,iY .

vlI.

3. W funclacjach prowadzących clziałalność gospodar,.czą: ...,.,.iv,li?.,,.,.D:,,, i.lr,(.l i{.., ., ..... .. ....
-jestem czlonkieln Zarządu (od kiedy): .........,.,.v..: ..,):",l,r,r.i:.'.......
- jestem członkiem rady nadzorczej iod kiedy): ..,.,iy.,\,r:.,.,..,].)-.l.j,ll,i,il..,,.,,,,..,..,,..,,..,
-jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): .,.iJ..ri.,.... ,ł.;l.!.i.,],:,l,.....,,.....,.,..,.. ,.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) wioku'ubiegłym dochód w wysokości: ,..,,i]V,li;;....),.;i.i,.t,.!,:i.... .. . ..

Składniki mienia ruchomego
markę, model i rok produkcji):

VIIL
Inne dochody osiqgane z tyułu zatr b ności zarobkowej lub ząjęć. z podanierq kwot, uzyskiwanych
z każdego ryiułu:,..j....,iY.:i.i;,.,,.....L ,. i,;..,§.i,..}*,.,,*Ż.,:...,.l]i,.:.:,r,,....,^,."ił.,..\.łi..-...:^:....,!]..'ilri-,tJJ 

l,]l; t0 ,. i,łi|j ii\i 'l I]l-} cv - Ą.l' :t ł Ę , ,l l łL
Ix.

o wańości powyżej I0.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleł podać

,,...ł,l:.L?....... J-..;.Y.,l.ŁY,.,..,..,,.,.......,,.,

x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej l0,000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich

zostały udzie]one 1wobec kogo, w związku z. jakim zdarzeniem. w jakicj rłlsokoscil:

t |!} } 1 1 Ć,i*i )'l]- r'li ( /]) L j)i,vL;ll.(



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż rta podstawie ań,233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lut

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

..kul.p_k,... lfl ,cb,. )QIb 6 .

(miejscorłość, data)

łr*e lU6 ł(

I Niewłaściwe skeślić.
2 Nie dotyczy działalności wlwórczej w rolnictwie w zakesie prodŃcji roślinnej i zwierzęcej, w for.nie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


