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F osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

7//ń
(miejscowość)

, aniałlcy',, /el,
UWaga:

1, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego Wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku zastosowania, należy Wpisać ..nie dotv-
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośó poszczególnych skladników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską Wspólnością ma-
iątkoWą,

4. ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą,

5. ośWiadczenie mejątkowe obejmuje również Wierzyte|ności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego ośWiadczenie oraz mieisca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niżej podpiSany(a),

urodzony(Ą/!,/ł, w

, /9/ó
po zapoznaniu się Z pżepisami ustawy Z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 90-
spodarczej pźez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. Nr 106, poz.679, z 1998 r, Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r, Nr 49, poz.483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorżądzie powiatowym (Dz. U, z 2001 r. Nr 142, poz, 1592 oraz z 2002 r. Nl 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz,984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz, 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie
z ań. 25c tej ustavvy ośWiadczam, że posiadam wchodzące W skład małżeńskiej Wspólności majątkowej lub sta-
nowiące mój majątek odrębny:

l.

1. Dom o powierzchni: m2, o Wańości: tytuł prawny:

óż;Zć /"ććŻyr//2/:ł" - 7łl.",ł. iz(t,J
(imiona i nazwisko oraz nażWisko rodowe)

ł,ńło4,

2. Mieszkanie o powieżchni: ff 6', owaftośc1,./,/a?aĘ)ł prawny: /// a?ło5Lać
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o wallości: ż/(
rodzaj zabudowy:

tytuł prawny: /?."a:
Z tego tytułu osiągnąłem(

O/c-,Q:ł t;.,,r', powieźchnia: ,/?,/V

T ff{ro,"gły ̂pźychód 
i dochód w wysokości:,ńfu4, lnne nieruchomoścl. ź4rł(

,/ -"y'zł ób/7łĘ
,,,' ,/

- __./



powierzchnia: ?/{ć
o Wańości: ,lilF_
tytuł prawny: lu{'

*a,9?
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ,UŻ' O/łZl'7 .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości /?żlZ' - o"ry

,97
akcje te stanowią pakiet Wlększy niż 10% akcji w spółce: ,ła7 a/ł't7t v _
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysoko ści --/,-'/.,41,t" ,4,z

,,.: ż..

Nabyłem(am) (nabył mój małźonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyclu w drodze przetargu - należy podać opis
mienia i datę nabycla, od kogo,. zźł
Vl.

1. Prowadzę działaIność gospodarczą2 (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

IlI.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać |iczbę i emitenta udziałów:

lV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akąi,. ł//t'

_ jestem członkiem komis.ji rewizyjnej (od kledy): ,ałlZ a
Z tego tytułu osjągnąłem(ęłam) W

2. W spółdzielniach: /,1,"/ €

- osobiście rurż lńllłłr/
- wspólniez inn ymi osoOarńJ ,łrłł t'L 4rr1
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roXu udie1łymdz'1aóa i dochód w wysok osci: /łF

,l, W spółkach hand|owych (nazwa, siedziba spółkl\,. /łu (

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): //Wć- obĆ/
-jestem członkiem rany nadzorczej (od kiedy): .44,a€ ,

2, Zaządzam działalnością gospodarczą lub ]estem przedstawicielem, pełnomocnikiem

Vll.

(nateży podaó formę prawną i przedmiot działa lnoŚci): vzłŻ 
'9y

- osobiście ,ąazr ćńy'łrrłl
- wspólnie . inny.i o.ooz# - , ,ź a,fi /vtlv

ztegotyiułuosiągnąłem(ęłam) *roiurdi"gły^\{4dóai dochódwwysokoSci' zz7 n/9?

- jestem członkiem zaęądu (od kiedy\,. zlłz? 
"ń Qr 7

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ,44.ż/ ,L/eąćż/

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy'1,. 7al F /ł"/vrz7
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokNÓ /rlrt 7 ał;Qar7

--/ //



3. W fundacjach prowadzących działa|ność gospo darczą: .4az7 aZ Ć7łrr7,J ,/

- jestem członkiem .ady nadzorczą (od kiedy): /4 k
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 4,7a/ WŹ*u
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wyso_loŚci /rz.Ź- a/"42.;-,fr
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działa|ności zarobkowej lub zajęć, z
uzyskiwanych z każdego tytułu: TOC#ó} ź )rvr. 3e }"bfl,tlvŁą ?fłąc? - /łf .
lx.

podaniem kwot

M/,-Pc gą

składniki mienia ruchomego o Wartości poulyżą 19 090 złotych (W pźypadku pojazdów mechanlcznych na|eży
podac markę, model irok pfodukąi\: /Łłź7
x. \,/ /

Zobowiązania pieniężne o Wartości powyże.j ,10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz Warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

// F54, J /
czĘŚĆ Ę



Powyżsue ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iź na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności.

ń*ł 8 ałJal1
/ 

(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślió.
2 Nie dotyczy działalności Wytwórczej W rolnictwie W zakresie produkcji roślinnej i zwiezęcej, w formie i zakresie gospodar_

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni miesżkaniowych.


