
ośWADczENlE MAJĄTKoWE
cŻonka zażądu powiatu, sekretarza powiatut skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej

powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty11,

l łft$Uł ,aniall, oĘ,lłlĄ
(mlelscowosc)

i zupełnego wypełnie_

Uwaga:

1. osoba sk|adająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie żnajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv-
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pżynależność poszczególnych składników mająt.
kowych, dochodóW i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską wspólnością ma-
jątkową.

4. ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kr4u 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.

urodzony(a)

Zasoby pieniężne:

- środki pienięźne gromadzone W Walucie polskiej:

- środki pienięźne gromadzone W WaIucie obcej:

_ papiery wańościowe: Ń,t Doi { t}{
na kwote:
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po zapoznaniu się z pżepisami ustawy z dnia 2,1 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności go_
spodarczej pżez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr,113, poz.715 iNr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz, 483, z 20Q0 r, Nr 26, poz. 306 olaz z 2Q02 r. N l 13, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samoż ądzie powiatowym (Dz. |J. z 2001 l, Nr 142, poz. 1592 oraz z 2oo2 r. Nr 23,
poz.220, Nr62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 iNr214, poz. 1806), zgodnie
z ań. 25c tej ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład małźeńskiej Wspólności majątkowe,i tub sta-
nowiące mói majątek odrębny:
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czĘść A

Ja, niżej podpisany(a), lUcq NlĄ , {tŃ.tt(TYNł
(imiona i nazwisko oraz nazwi§ko lodowe)

STe uec , btttŃsUw

ll.

1. Dom o powiezchnilłill 0

2.

o.

Mieszkanie o powieę chni:

},iuc,t,ł1Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:
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tytuł prawny: N tę )CIiĘOlY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pżychód i dochód W Wysokości:

4, lnne nieruchomości: G §Łq 1
le >or]{'Ą



6lttłs Ń oidoruwi

," 
|ll.

,' Posiadam udziały w spółkach handlowych - naleźy podaó liczbę i emitenta udziałów: nJlF bOru L?4

udziały te stanowią pakiet większy niż 1OYo udziałóww spółce: IJ ł? b OTąL1,4
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: N iE b1-1ą LW

lV.

Posiadam akcje W spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: llŁ pTa W

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: Ń ŁE Dd\ W
Z tego b/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: N Le JoTą 0u4

V.

Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, z Włączeniem mienia pęynaieżnego do jego majątku odrębnego) od skar
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samożądu terytorialnego, ich związkóW lub od ko-
muna|nej osoby prawnej następujące Tienie, które_ p_odlegało zbyciu W drodze pźetargu - naleźy podac opis
mienia i datę nabycia, od kogo: fv ,ę bo rq Uu,{

Vl.
,l. Prowadzę działalnośó gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

* osobiście tł € Doiu 0Ą,t1

- wspóInie z innymi osobami N Lę bOrU UU4

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ilę n o!i\ ['v't

2. zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pźedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): tr] tp jolącvvl

- osobiście N € DOT14 t,W

* wspólnie z innymi osobami N€ b OT|Ą,W

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pźychód i dochód w wysokości: Ń L? \Orq 01ą
Vll.

poWieżchnja:

o Wańości:

tytuł prawny:
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1, W spółkach handlowych (nazwa. siedziba spółki):

- jestem członkiem zaźądu (od kiedy): 

^/ 

, E }OIY tl'Y

- jestem członkiem rany nadzorczejioo *,"onl, Ń 'E b7futw"|
'- jestem członKiem romisli rewizyjnj 1od kiedy): t'J fi '7 aTĄWĄ

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2, W spółdzielniach:

-,iestem członkiem zarządu (od kiedy): Ńi? -r0&1UĄ

- jestem członkiem.Or.*r-"="ri'"O *'"Or', N€ VryLV^!

- jestem członkiem komisji rewizyjne,i (od kiedy): I,1"{- }0I1'i' li 14

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Ń'F

Nę bclNt/lĄ

b0Iulłt1



. 3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą:

- jestem członkiem zarządu (odkiedy): N Ę }orur'vł

, - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 1') te . bŹi\uĄ
ą 

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Ń ip bo'IluĄ
' Z lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ŃIE aOT'( W

Vlll,

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaźdego tytułu: ZftT 1l-ł,t bil €,iJ l& . ^- a9,4 rl 9 I Of

?htl2lłutJ,ędlrA |ttćĄ Ą?,e l.t ,6ulx.

Składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 10 oog złotych (W pźypadku pojazdóW mechanicznych należy
podaó markę, model i rok frodukcji): 6it łOir,łan
x.

zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostal uc|zielone (wobec kogo, W związku z jakim zdażeniem, W jakiej Wysokości): tIE borą fu1



za podanie nie-f;Powyzsze oświadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie art.
i prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności.

h,

l słŃoą il, Oą, t,>I(ł
1 (miejscowość, data)

l

233 § 1. Kodeksu

1 Niewtaściwe skreślić.
2 Nie dotyqzy działalności Wyiwórczej W rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwiezęcej, w formie i zakresie gospodar_

stwa rodzinnego.
3 Nie dolyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. ,,l 
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