
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
cz'łonk^ zalządru powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej porviatu,

osoby zarządzającej i członka organl zarządzającego powiatową osobą prawną
oraz osoby łydającej decyzje adrninistracyjne w imieniu starosĘ1

1-F.r:ł*. ,dnia J6,ot20y'3ł
(miejscowośó)

Uwaga:
1, Osoba sldadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pra,wdą, starannego i zupełnego rvypełnienia

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

l'nie dołczyl'.
3. Osoba sldadająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych sldadników

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

4. Oświadczenie o stanie majątkowyrn doĘcry rnajątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkorrym obejmuje również wierrytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a),....,,.,............ .. tł_Qłclec1 4_/_4ę!_|il_ł!!,
(ilniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)/Źp7../.?-ą!-.......*.,...?-tr-?.Qł-ę.-ł-ł.I.

?,oł(n.I9-.1L..,/.,ę,łł.!),,.,7,.,ę-1,,.c,r-,,..{..:.Ę.!..ęś.?..,,:,.,.?-!/,lE,ę,lo,ę,,,,,,,,.,,.,..,,,,,

(rniejsce zatrudnienia, stanowisko lrrb funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997t,. o ograniczeniu prowadzenia działalrrości gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr |06, poz.679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 762, poz. 11ż6, z 1999 r,Nt 49,
poz. 483, z ż000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r, Nr l13, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) olaz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z2001r. Nr 142, poz.1592 oraz z żOOż r Nr 23, poz. żZO,Nr 62, poz.
558,Nr1l3,poz.984,Nrl53,poz. 1271,Nr200,poz. 1688iNl,214,poz. l806), zgodnie zań.25c tej ustawy oświadczam,
że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne: . _,____
- SLoałl pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:.... .{f.-.?!VŚIŻ.
- środki pieniężne ,gro*udron" * *;i;;i;i;:;a,: łł-Ż.lei,.€.Ż,.*,

4. Inne nientchomości:-.##ffi:"'""j'il..-?.....ł.ł.1.1,tę.|?,..,,,,,:.....,.,..owa,tos"i 
.H.Ę.?i7|,.?,ętrł...y.e"? 2 ,óo,fFź

!łuł pra*ny: ,..łłlL**r,ż:!.er{,.,żfr..łęł.kź..,..,.......................

ilI.
Posiadarn udziĄ w spółkach handlowych - należy podać liczbę i ernitenta udziałów: ,...(-(ł.,?.9.r.|,!.?Ż.



udziały te stanowią pakiet większy niż l0%o ldział|w w sp6łce:.......Ł/,Ę,,,ł,O-Ż!,?,Z,
Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokoś ci:...łł.!.r...ł9-ł.?.7.,

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowyclr - rrależy podaó liczbę i emitenta akcji: .(r...*.V..ę?7-
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...,,,,Ł(Ę.,Q9,Żl?ż,-.
Z tego §Ąufu osiągnąłern(ęłarn) w roku ubiegłyrn dochód w wysokoś ci:.!."(€..,ł€.Ż.Q.Z.

v.
Nabyłerr-r(arn) (nabył rnój małżonek, z wyłączeniem nienia przynależnego do jego majątku odrębrrego) od Skarbu Parist,
ir-rnej paristwowej osoby prawnej, jednostek sarnorządu terforialnego, ich związków lub od komunalnej osoby pl,aw
następujące rnienie, któr,e_ podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĘ podać opis mienia i datę nabycia,
knon. /t b r7c2'ż

\aI.
I . Prowadzę

prawną i pl
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami .,..,ł.!Ę,,?PI4C?,Z . .. .....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przflchód i dochód w wysoko Sci: ,ł€.ł9Ż,?Z.

ż. Zarządzanl działalnością gospodarczą lub jestern przedstawicielem, pełnoInocn ikiem takiej działalności
(należy podać folrltę ptawllą i plzedlniot dzialaln .ści):,,,(.Ę,,?-?.Źi?,7,.,.,,,.,,....,.,,...,.,.....,..,.,,
- o sobi ś c i e,..,.,. ł lE.. ł 9- a7- (, ?,7.....,...
- wspólnie z ilrnynli osobalni ....Ł!.Ę,..0.ęft,S.?,Z.
Z tego §łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysok ości: ....?.tt--..4?Ź..4?2.

v.
l. W spółkach handlowych (rrazwa, siedziba spółki): .,., łlE.4?,.łżś.łZ

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ,.,,ł.(€,,4,ęr/-!.!. Ż.
- j esterrr członkierrr konisjirewizyjnej (od

Z tego Ętułu osiągnąłern(ęłarn) w roku ubie
3. W fur-rdacjaclr prowadzącyclr działalność gos

- jestem członkienr zarządu (od kiedy): .........
- jestem członkiem ndy nadzorczej (od kiedy
- jestem członkiem korrrisji rewizyjnej (od ki
Z tego tytułu osiągnąłerrr(ęłarn) w roku ubiegłym doclród w wysoko ści: ,.,.ł,/.ż.4.ęŻ(.?Ź.

vI.

Składniki rrrienia luclrotnego o
rrrarłę, model i rok produkcji):

Irrrre dochody os odanietn
z każdego 5Ąułu:

kwot uzyskiwany<

x.
Zobowiązaria pieniężne o wartości powyżej 10.000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i poĄczki oraz walurrki, najaki
zostaly Lldzielone (wobec koeo, w zwiazku z iakim zdarzenietn- w iak
w)sol<ości): .,,śeĘłżr,.al?..o_r..Ęę.ł|_.:...^ .ł.!3.h.6.6..Ę..."..ęę,.....{ęEA?r,,a,ł".|1......<.Ż.ę.(.ć..?..ę."_(......'......



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 §
zatajenie plawdy grozi kara pozbawienia wolności

1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub

(miej scowość, data)

Ą/o/,.?,{ ./ą!:.r"ń
(podpis)

r Niewłaściwe skeślić.
' Nie doĘczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodatstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad n adzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


