
oŚwLĄDCzEl*iIE MA.]ĄTKOWE
osoby w-ydają€ej decyzje adminisfracyjne w inrieniu starost-f

...-§#.{!.9§............,a,l^ł-O-lT:a!Ą.
(miejscołvość)

'' , lj

i.,]wagai
1. ońha składająca ośnłiadczeuie obowiązaBa jsst do zgodnego z pławdą, starannego i zupełnego wlpełnienia

każdej z rubryŁ
2. ,]ezeti poszczególne rubryki nie znajd ją W ko kretn},m prz5"padku zastosowa§ia, naleĘ wpisaĆ

"nie dofvczy".
3. 0*b" .kł"dojąci oświadczenie obowiązana jest oiEeślić przynależnoŚĆ poszczegói-nych składników

majątkowych,
oocńodówi zobowlązań do majątku od,rębnego i rnajątku objętego rnaŁeńsĘ łvspólnością rna.!ątkową.

4. Ośvriadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą,

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmu.le również wierz},telności pieniężne,

6. }v części A oświadczenia iawańe są informacje jawne, w części B zaś inlormacje niejawne doĘczące adresil

zamieszkania składającego oświadczenie oraz łnie.jsca położenia nieruchomości

cZEŚc ó,

Ja, niżej podpisany tą,lil!łtŹ_ 1t€7ARCzy K
--,....,,.a.,...,..,......"/" " ",

ol€1ARCz vK
i;il;;g";;j, /oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zarnrdnienią stanowisko lub funkcja)

po zapozraniu się z przepisami ustalły z dnia 21 sierpnia l997r. o ograrńczeniu prowadzeniadziałalnoŚci gospodarczej puez

|soby pełniące irrkije puuticmę pz. U. Ni 106, poz.679, z 1998 r. Nr 113, poz 715 i Nr i62, poz, |7ż6, z 1999 r. Nr 49,

por,'i13, ) zooo i. i], za, por. 306 oraz z ż002 r, Nr 1t3, poz.984 i Nr 214, poz 1806) oraz ustawy ,z, dnia

3 "r.*"" 1998 r, o samorządzie powiatowym @z.lJ_ z 200i r. Nr i4ż, poz I59ż oraz z żOOż r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,

poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr i53, poz 727l, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ań, Ż5ę tej ustawy

Ós*iua.Źu., że posiadam wchodzące ń skład małzenskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

i enclnia: NĘ.2?n Q.lY o wanośc i : . [^r]ę....P. P. J'Y. § łY... ... ....,..

..,.....,.... r1łuł p."i*#, .,[YiĘ..9.9Tł.9-? y.... .,,,. 
:,. i....:...

ku ubiegłym przychód'i dochód \ł, ivyso(ości: .N'J.Ę..Psr}ś.lł.,....., ....

. o w arlc ści : .., !-!tr-..ło. :.; c_zrV..

(imiona i nazwisko
I

L
Zasoby pienięzne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie
- środki oienieżne zeromadzone w walucie
- papiery wartościo*.,.....$l,tE....D.Ę

3. a-ł^<ń^;ąr§trxlrr r^]nl.,

4. ]nne nieruchomości:
powierzcbnia: NIĘ Dq

{il.
Posiadam udziĄ rv spółkach handlowych _ nalezy podać liczbę i emitenta uaziałonv: .,N,iP..QqłgŁl



uclziaiy te stanowią paidet większy niz l0% udzia]órv w spOłce:..NĘ..łqłŚ.|X_.,,,,.,..,.....
Z rego tyutu osiągną}emlęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:,,.łVJŁ. ..,'P.?-I/.€,q,.,,................

xV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: .N!9....qgI!.ę,.zy.
akcje te stanowią pakiet większy niż t0% akcji w-ipółc", ...Ni€-..,DQr.|..9}irl.,.;-.:..::::.,.!:.;,,!.,.
Z tego qtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysoko ści:,,.....:.N!ę-...D1.1^/.ś,lY.

V. ,l

Nabyiem(am) (nabył mój matżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jegc majątku odrębnego) od Skarbu państwa,
imej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego. ich aviązków lub od komunalnej osoby prawnej
nasteDujace mienie. które oodlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĄ podać opis mienia i datę nabycia, oo kogo," '' Ntz Doł,łct,i,l

Vn.
1. fonnę

Z tego rytufu osiągnąłem(ęłam) w roku 
"ń.słi; 

póhlj "i' jolrrOa, *y, okości: .N!E,,Ę|.ęł....,.,..,.2. akiej działalności

czV""r""""""""
/

vE.

2. W spółdzielniach: .l\l E..,DaT|,CLV,.......,.,,..........
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .,..A1.1§.,,.0

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .,..ty.!F...Pł,l../.ri(x.......................,..
-jesIem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...,N,l.e, DdfV LZV .............,.,.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .........nJ.l?...
- jestem cżonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..,.l_\lg,..

Z tego t}tułu

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłlłn dochód w

Wil.

10.000 złotych (w prrypadku pojazdów mechanicztych należy podać

Inne dochody os Er1ej kwot uzyskiwanych
z kźdego §.rułu: ?.E...Dze
Ix.
skladniki mienia ruchomeqo o wartości powyzej
markę, model i rok produkcji; : .N. ! ę... DCry 9.i|..:.

x.
Zobowiązania pienięme o Wańości powyźej 10.000 złotych, w rym zacią$ięte ked}ty i poĄczki oraz waruŃi, na jakich
zqsldJ 

^ 
qdz,ielone_ 

^ , (wobec kogo, w nNiązkll z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
..N!,Ę....D.ar.Jc ł.y- ... . .



PoWYŻsze oŚWiadczenie składam świadom y(a), iż na podsTawie ar1.233 § t roaeruu kamego za podanie nieprawd,y lub
zatajenie pra\r/dy grozi kara pozbawienia wo]aolści

5 ft !)!, ę,K. /ź.-_ _o_ ś : .?.o4 
j

(miejscowość, data)

Ęiiilaściwe st<reSie .

' Nie do§'cz}' dział_akroŚci qtrvórczej w rolnichvie w zakesie produkcji roślimej i zrvierzęcej, w formie i zakesie
. gospodarstwa rodzinrrego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.


