
OŚ\ryIADCZENłE MAJĄTKOWE
osoby wydającej deryzje atlministracyjne w imieniu starostyl

(miejscowośó)

LIwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana.iest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku Zastosowania, naieĘ wpisaĆ

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

majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątk objętego maŁeńsĘ wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkołTm dotyczy majątku w kraju i zz grznicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenil zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ją niżej podpisany("),..... .fi N.i!$. ....K.BIfiąl]t i,].q
(imiona i nazwisko

.,...§.r..'.!_0"K-............,a"i".Q.!,.:-Q!.,..&P.,!.h...

0G,fiRLK
oraz nazwisko rodowe)

c ttCć.. .$ri:tlrrj r§J R F c_V_] V_H0,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzeńa działalności gospodarczej przez
osoby pełniące fimkcje publicme (Dz, U. Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 1l3, poz.7"l5 i Nr 162, poz. IIż6, z 1999 r.Nt 49,
poz. 483, z ż000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 200ż r, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.lJ, z 2001 r. Nr 14ż, poz. 1592 oraz z ż002 r, Nr 23, poz. 220, Nt 6ż,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,, Nr 200, poz, 1688 i Nr ż14, poz, 1806), zgodnie z art,25c tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

4. Inne nieruchomośc!: 1 j

x,

1nne nlerucllollro§cr; 1 ,

nowierzchnia: ,.....r.+Ł....${,.]:ł!1;$..............,.,...........o waności: ..]:9.i..,..V.9.],;,*t,.......,.........

iyuł pra*ny: ........ll,*-....tjł!\L.l,ł\ l {:

_ nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: .....§Ś... 
''},OjT\!ą

fii,
Posiadam udziały w spółkach handlowych



udziały te stanowią pakiet większy n iż l0%o udziałów wrpOł.",.....i:*...-}.!9.!Y
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłpn dochód w wysokości:...l[.R,)

Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĄ podać l ...$iE.
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółc : ..........
Z tego 5łufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochó i ,..Sln\

,| v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżoneĘ z wyłączeniem mienia pr4łralezrrego do jego majątku odrębnego)
ifflej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ter}tolialnego, ich zlłiązków'lub od iomuna
następujące .\5Tf,,.[1g" podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĘ podać opis mienia i datę
..,..,.....,1!i"Y_.....\ł\^/!§{V'.nł...........-

,.\ r\

Iv.

}ai.

1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .....
- jestem członkiem zarądu (od kiedy):,.............]tL0-...

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .,.....:ri.l-Ł..
Z tego łtułu osiągnąłem(ęłam) w dochód w

-jestem członkiem rńy nadzorczej (od kiedy): .....,,.]9"lQ_...
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,.......)Ała..,..
Z tego t}tułu osiąg!ąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w

vlII.

Z tego tyh;łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem

il ; ;;;'k;;;i, ......$E...Ńpi,ie,.w".............
!|\

....l,ti'}.,,l§,lłl
l\,ii........9...,.§

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .,....ŃŁ.....:

l. podać formę

- wspólnie z irrrrymi 
"r"b".i....:]....S.i'to.-...'.dii_q.C"łZ tego tyh;łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

... ułr...,ots\xvlłu,, .......

Inne dochody osiasane z Mułu
z każdego tfułu:..:-ł8..ł 9,1ł.

enia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot uzyskiwanych

Składniki mienia ruchomego o wa{o,ści p^qwłżej 
^10.000 

żotych (w prrypadku pojazdów mechanicmych nalezy podać

x.
Zobowiązania pieniężne o wańoŚci powyźej 10,000 ńotych, w tym zaciągnięte kedlty i poĄczk oraz warunki, na jakich
zostaly 

.^_pdzielorr1, .. 
(wobec kogo, w związkll z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

........).....:}.........



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

.._tolrpk..,.akł_\,.ilSmy." hmk Hny*l,
(miejscowość, data) \|odpis)

1 Niewłaściwe skeślić.
'Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślirnej i nłienęcej, w formie i zakesie

^ 
gospodarstwa rodzinnego.

'Nie doryczy rad nadzorc4ch społdzieIni mieszkaniowych.


