
OŚWi.ĄDCZłrfi E i}ŁĄ.]ĄTKolvE
osoby -}łydając€j decyzje adminisiracyjne w iniieniil siarosiyt

5-ft l!_O_ K,., ..,....., d nia .la :..Ql: #,11...,.
(miejscowość)

{lwa$a: I

n. Osoba składa.!ąaa oś§iliadcz€ni€ obowiązana j€st do zgodnego z pł,awdą, stałannego i zupehego wypełnienia
każde.! z rubryk

2. ,]eżeli poszczegóine rr:hryki nie znajdilją w koelkretnyn przypadkra zastosowanią naleĘ wpisać
"nie dotvcry".

3. Osoba słłada.jąca ośvriadczenie obowĘzana jest olrreślić przyaaleźność poszczególnych slłładników
rnajątl(D}§ych,
dochodów i zoŁlowĘzań do ma.jątku odręhnego i Enajątkrr objętego naaŁeńsĘ wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie ma.!ątkowy{t dotyczy rnajątku w krajłr i za granię.
5. Oświadczenie o stani€ majątkołv}Tn obejrnuje równi€ź wiefz}telności pieniężne.
6. trV części A oświadczenia zawańe są infonnacje jawne, w części B zaś infonnacje nie.iawne dotyczące adlesu

zarnieszlłania składa.!ącego oświadczenie oł,az mi€jsca położenia nieruchonnoścl

CZĘŚC,Ą

Ja, niżej podpisany ęl, D.hN-lb,L 5m N B h, ftN .. Kę-ft .& l KęrckI
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .la,Q.Q.:. 1383.. * .....S.ft ilQ.K.U.
źrORa,S.T.a-Q...ffilJ!.ftToH.E...u,..s.ftllź{-.u, llbaD,ź.k-...aEFśRd/-.T-... ........ ... ,,

(miejsce zahudnienią stanowisko lub funkcja)

po zapozlaniu się z przepisami ustalły z dnia 21 sierpnia 7997r, o ograńczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publicme Pz. U. Nr 106, poz. 679, z i 998 r. Nr 11,3, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Ń 49,
poz. 483, z 20a0 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr l13, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustavy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatołym @z. U. z 200l r. Nr 142, poz. 1592 oTaz z 2002 r. Nr 23, poz. 2żO,Nr 62,
poz, 558, Nr 113, poz, 984, Nr 153, poz. 1277, Nr 200, poz. 1688 i Ni ż14, poz. 1806), zgodnie z ut. 25c tej usta\łT
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej 1ub stanowiące mój majątek odrębny:

a

Zasoby pieniężne:
- Sroat<i pienięzne zgromadzone w walucie polskiej Y....,...
- środki nienieżne zsromadzone w walucie obcei:...
- papiery waItościoÓ",...tt!.E.-D9-TlI.*.Y-,,.... nakwotę:

prawly:
ryruł pr

iTT

Posiadam udżały w spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta udziałów:

3.
nnia:llEh.ftkłt
..... §tuł prawny: .

Z tego t)tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i P.CAY..



V.
Nabyłem(am) (nabył mój
innej państwowej osoby

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w 
"pat"r,,,,/!/, 

lE
Z tego t}łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

iV.
. Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalery podać
akcje te stanowią pakiet większ), niż 10% akcji w społce: .

Z tego q^ufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:..

małżonek, z vryłączeniem mienia pżvrr.rleżn go !oj"go majątku odrębnego) od Sl€rbu Państwa,
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): ..,./UJ.Ę.
- jesrem członkiem komisj i rewizyjnej (od, L<:edy) : ..,. A/!,
Z tego §,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

}Tl[.
lnne dochodv
z każdego tyfirfu:,

(w przypadku pojazdów mechanicznych naleĄ podać

podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

- wspólnie z innymi
Z tego tyn:łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód wlłysokoS"i,,{/!.&-M-.|ffi.Y..,,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roń ubiegĄ,rn dochód w wysok lS"i, ...,l/.tŻ].trk*,?..-.,

\Ę.
1. W społkach handlowych (nazwą siedziba

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):.,...
- jestem członkiem rudy nadzorczej (oó, taedy): ....k|
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,./Y.!.?..^JU|,:Y.(*,X...,.....,,...........

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ....
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
3. W fundacjach prowadzących działalność

- jestem cżonkiem zarządu (od kiedy): .

Z tego rytułu osiągn ?-...,...,.,
2. W społdzielniach: .

- jestem członkiem zarządu (od

x.
Zobowia2alia pienięźne o wartości powyżej 10.000 żotych, w tym zaciągnięte kedly i pozyczki

w zwiękll z jakim zdarzeniem, w
oraz waruŃi, na jakich
jakiej wysokości):zostąły _ udzie_lone (lvobec kogo,

.1/lE )0_1y(ł,y



porvyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż napodstalvie ań.233 § i Kodeku kamego za podanie niePrawdY lub

zatajenie prawdy gro ńkała pozbałłieńa lvolności

l Niewłąściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórtzej w rolnictwie w za}<resie prodŃcji roślirrnej i zńenęej, w formie i zakesie
gospodarśwa rodzinnego.

3 Nie'dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

(miejscowość, data)


