
oŚWADcZENlE MAJĄTKoWE

"p€ł,Fitttif, o s Óby zarądzd
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty'

czĘŚÓ A

Ja, niżej podpisany(a),

urodzony(a) 0f 0}w
,l(żIl

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

SrL }oT\łOk1

4P,niC ó , dni^ ft"ab r.
(miejscowość) IłM

Uwaga:

1" osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wYPełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻy wPisaĆ ..niejlo'Ł
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składnjków.mająt-
kowych, aocńooów i zobowiązań do ńajątku odrębnego i ńajątku objętego mażeńską wspólnoŚcią]ma,
jątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotYczące adre,

su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci-

5ftŃOl,t-,,

frG"nf,e§ł/ft i,ftTtł§E/ (?n*{

5ifipJ§§o buł*r-oua b S*N"DńL , ?cElrutPey'rcl(
l

(miejsce zattudnienia, stanowisko lub funkcja) l

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działaln99ci ,q?-
ipodaiczej przez Ósoby płniące funkcjó publiczne (Dz, U, Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 113, Poz.715 iNr 162,

pioz"1126iŹrcse r. Nr'4Ó, poi.+as,zzorj) r. Nr26, poz.306 orazz2002r. Nr 113, poz.984i Nr214, poz,1806) oraz

ustawy z dnia 5 czeruca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z2001r, Nr 142, poz,1592 orazz 2002 r, Nr 23,

poz.Źzo, Nr62, poz,558, Nr 113, poz,śi84, Ńr 153, poz.'1271, Nr200, poz. 1688 i Nr214, poz. 1806), zgodnie

2 ań, 25c tej ust'awy oświadczam, ze posiaaam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub sta-

nowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:

* środki pienięzne gromadzone w walucie polskiej:

- środki pienięzne gromadzone w walucie obcej:

- papiery wańościowe: Ń rL DJrT.i Ę
na kwotę: Ń lŁ trOiYĘ

Ńlf loTy ęy

ll.

1. Dom o powierzchni: .r{łCm,, o wartości:C/, 
}Cę,fffi#ńy: 

uS-.Ń1lcu ft lr?ćłil,:n[ pl\tlĘTlcIJ fi-l,
2, Mieszkanie o powierzchni:ffi*m2, o wartości:$|qo4vtuł prawny: 5[1f }OlUę1
3. Gospodarstwo rolne: 5,6 furv0tf

rodza)gospodarstwa: ŃlŁ , powierzchnia: Ńt€ 3?it CĘ
o wańości: ry,g }J:"iifi
rodzajzabudowy: ŃlF., DcTV(Atł
tytuł prawny: Nte DrTq tą
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokoścl: (rO D; rr C}J

4. lnne nieruchomości: }}t*ulrr {ri- r+€b , b.'lac n L



1
1 . 't-

powierzchnia; 5,ijo m'
OWańości: aV.bC. a:{; ł". :

^- r-, r^Ą l- , , -, A a\)^,)!,\A-
tytuł prawny: u§ifłi_l?"1_jff- iJli'oLN(,jL |,tlTć|tt,l*ti,r
ĘIDY*C / (7\'S? Ą/,,'j xó,l:)yn, o §ft€rośCl Ot 5,oco&- - utri1],ifłi.Ą L;i,fu L§cć .Llfrlr}T1ol''1 ' 'l 

,lll.

Posiędam udziałY w spółkach handlowychl- naleźy podać liczbę i emitenta udziałóW:', iJlp* D;il y Crł ,, ,

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: Ń ie l;łV Cr1 '

ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: §iĘ }rTyąłl

lV.

Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych j- należy podać liczbę i emitenta akcji: Jtr.- po-rlł ak |' ., :.- 
",

,J|i[ż1
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 

"j iL rc\.i 0}Y

V.

|?bl|"ri'') ,(nabYł mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynaieżnego do jego maiątku odrebneqo) od Skar-Du Panstwa, innei oaństwowej o.soby prawnej, jednostek samoządu -terytoriainego,'ićh zń;zkóilll' "J xó_munalneJ osobY Prawnej następujące mienie,,!tó|" podlegało zbyciu w diodze pŻetargu ia,tizly pba"ć]oii.
mienia i datę nabycia, od kogo:- Ń ia }rr'i t"Y

l

Vl.

1, Prowadzę działalnoŚĆ gospodarcz ą2 (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): ł/ tŁ }ó-r{cif
- osobiście

- wspólnie z innymiosobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: MlL DJTYCftY . : '

2, Zarządzam działalnoŚcią gospo darczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działólności
(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): Ńrri DoTv Ą
- osobiście

- wspolnie z innymi osobami

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymprzychódidochódwwysokości:ŃlL}cTqcry

Vll.

1'Współkachhandlowych(nazwa,siedzibaspółki):t{:eD,.(Ę

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): Mrf oliqctv
- jestem członkiem rany nadzorczej (od kiedy): 

^(,C- Dcrq CtY . . ,

-jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):NrtDcrqctY
Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ] N rF- ).:.r < r1.1 :

2. Współdzielniach: Ńlr łrlqą.,{ ,: l

-jestem członkiem zarządu(od kiedy): ŃĘ DoTt tr{
- jestem członkiem rady nadzorczej31od kiedy): ŃrŁ ?9i{ OtY -. ." :.

-jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): ftf- }CTYOit{ ]-.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ŃrŁ lrT{ r,YY



3, W funda,cjach prowadzących działalność gospo darezą.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): i,, , 5 rl;; v [i 1

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): N i1; }r-r V C,'.h

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .',J i e }, T v Lt J\,l ,l; "- l

Ztego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 1,1l,| );,I .lCł

Vlll.

lnne. dochodY osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot ,.

uzYskiwanYchzkazdegotYtułu: .J TYitivu ):yviłGrŁ?żrzJ:t\ 3l: isct*łJ..i _;r:;tv 
:-}.a:, 

ł,,,i,1" 2,)-i(tlO) 'tli;ż* 3 t.il uy,Yrlćę)żEr,/rfi lF iŁ§Ltv{u. ?c,ily ,,Ć 5',łi ?ii ,lt_,lx. i, |v|i\. , ,l|-,, JĄL 
i_ .__,

Składniki mienid ruchomego 9.wg$ości powyzej 1O O00 złotych (w przypąQt!u ppją7ńw.ń,e;9.hdniĆjńycilńłtóźi
podać markę, model i rok produkcji): Ńr,.: 

' 
};,i v t,lv 

l-'-Jr--"- r-J--
, , V'< |

x.

Zobow.iązania Pienięzne o wańoŚei powyzej 10 0O0 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w Źwiązkuz jakimz.darzóniem,*J"xńjwysońoscij: ł,,.-,ł !'{;;r;
#;:ljl,.#'t-*', 

j,l? lłt l;; §,jli" 
,1,.!,źiiii,,"y;i,ł,:,*ś,;ł::ł*;';-;;,,i?;ll,l



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podsiawie ań. 233 § 1

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozOjwienia woiności,
Kodekśil,'karńego za 'podańie nie. j:l

$fiJcł ł1 cb loll n,

tlre;s,,!l,ij9l-c.?tą), :' : . :,


