
OŚWIADCZENIE NIAJATKOWE

osoby łTdającej decyzje administracyjne w imieniu starosĘl

§ft N.p.k ,dnia ł..!l.,...9_ _3_ _. ł*. ! 3_,
(miejscowośó)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego v,,ypełnienia

każdej z rubryk
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

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

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

4. Oświadczenie o stanie majątkoĘym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stani€ majątkorvyn obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6, W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘcące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz nriejsca położenia nieruchomości.

CzĄŚĆ 
^ / )cYlvĄ §etrZeL bićĄŃŚt{ĄJą nizej podpisanyla.;, ...........łY.....

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)..PG.,,_'.j,,..l,Yl__G_.. *. . _S_fi..l.r}_9..Klł,........,.,. , ,

. .$.ftęę§ł_,l o . Ppdi Ą]:9.H._Ę p_ §łi!,9k-.{ ,Ńg(ekmP-
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zaPomaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publicme (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr I:l.,póz.715 i Nr 162, poz. 11i6, Ź tqqs r. Ń ąg,
Poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z żOOż r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. tSO6; oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samonądńe powiatowym (Dz. tJ. z2O01r. Nr 142, poz. 1592 oraz Ż 2002 r. Nr 23, poz. zŹo,Nr sz,
Poz. 558, Nr i13, Poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. i806), zgodnie z aft,25c tej ustawy
oŚwiadczam, źe posiadam wchodzące w skład małZeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- Sroa[i pienięzrre zgromadzone w walucie polskiej:.....4,?.,W.Q..P.{..,.,..

I^O.0OO rr

IIL
Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalery podać liczbę i emitenta udziałOw: ....illY.,..Ę-9Ś.qY{...
udziĄ te stanowią pakiet większy niż 10% udziałbw w spółce:,.........$!9....b0.t{.'vl,Y{

Il" rire
l. Dom o powierzchni, ...il]1Y(.lt,.. m2 o waności: ."\.biivC.łv...... tvtłr prawnv: .N.!-9,...ł9--T.:1.9-L!I.
2. Mieszkanie o powierzchni: .,. .kk....,. m2. o wafiości: ...lkP-..!).P.9...}L... 

' 
tyul prawny: §.t'.Jf..D_ł.1.,.łiłł.§.|.0ss"l.ę,uv

'' ,.r''n;", ..§óką1,.. o waności: .,N.!P-.
........ tytuł prawny: .tt.łę....b.O. ].{.C:?,!t.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysoko ś k.*............



V.
NabYłem(am) (nabył mój małżoneĘ z wyłączeniem mienia prrynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komńahej osoby prawnej
nastęPujące mienie, które podleealo zbyciu w drodze orzetarzu - nalery podać opis mienia i datę nabycia, od togo,

vI.
1.

Z t-ego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysotosci: ....ńll.F-..D §]f''It!,ł:L...,.
2. Zarządzanl dzia}alnością gospodarczą lubjestem prżedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dziataIności

(naleą, podać formę prawną i pęed4iqt działalności):..... .....t-r]..!9-....Ę.P.}1{.a.ł.9..,..........,.....,.....
- osobisiie.....,.........!-,].}.-ę_...._p-.o.}1.#.l................,.....:........
- wspólnie z inrrymi osobami..,..,............tVk.......,.}.O.*].9!.:j.,..,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm aocnoa w wysot<o;;i; .......lili§..,..P_O..r}..(/.1X . . .. .

vII.
l. W DJT!. (LY
_je i..:.. .,...................,...........
- je 9..l._1.9],5..................,......
- jestem cżonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....,......lV.\F-..\,2]i,(,afi..................,..,.
Z tego tynrfu osiągnąłemięlam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .......'!.l!l.,..)P,H.aL,:1,.,,,,. ....

2. W społ dż elniactr : .............,.....,. }ł!Ę......,!._t-. ń. tlłl
- jestem cżonkiem zarądu (od kiedy): ..........,......llll€..§

- jestem członkiem raĄ nadzorczej3 (od kiedy): .......łJ.
- jestem cżonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........,

Z tego ftułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

...}o.iucuł,......................,
Z tego tJćułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........{li!V...§9il..,C.Y{.......,.

vItr.
Inne dochody osiągane z rytufu zatrudnienia lub innei działaĘqści ząrqbkowój,lub zajęć. z podaniem kwot uzyskiwanych
z kazdego ryńłu:...ź.H.lł.Kł..]h]Blł..t)_t!tpnIń_..'-..i.._.._13..łnZ,9{...ff.._-.-,.1:..,.-.:--:_

Ix. : l( !q i4 zaóiu,E 
- i iii|(ti'ó iLlą "p'ir-5ł, , , "" , "" "

Z tego t)tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:........,N. ę..,.b,.P!\.?1:L,

Iv.

Składniki mienia ruchomego o wartośpi powyżej 10.000
markę. model i rok prodŃcji): .............t(.1§....D.P,H.-Cj:t.,...

złotych (w prrypadku pojazdów mechanicmych laleĘ podać

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotycĘ w tym zaciągnięte keĄty i poryc7kj oraz warunki, na jakich

1l..T].',..*tl§lTic"j§.li,"o.r.u[].ilł §_sg-*""o.rr'..=]*_to.ośtr_"K: ..,..l j*:] wYsotiości;:



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

.,.,.,. .9_\Y_ą-,...tiJ.,_o_}, .ł,o t s
(miejscowość, data)

sk-ą

TŃie*ła<ciwe streSte.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinrrej i zwierzęcej, w formie i zakesie

gospodarstwa rodziffEgo.
J Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkarriowych.

(podpis)


