
OŚWADCZENlE MAJĄTKOWE
członka zażądu powiatu, sekretanza powiatu, skarbnika powiatu, kjerownika iednostki organizacyjnej

powiatu, osoby zażądzającej i członka organu zarządzającógo powiatoweds.o-ĘTElvną-.-.=--_
oraz osoby wydającej decyzje administ.acyjne W imieniu starosty1

. ix:.|............., o n ia .,.. l.d;.ł !.. ł ł.(.1.., r.
(miejscowość)

Uwaga:

'l. Osoba Fkładająca 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 ..nie dotv-
czy".

3. osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest określió przynależność poszczegóhych składnikóW mająt-
kowych, dochodóW i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku obiętego maźeńską wspólnością ma_
jątkoWą.

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

5. ośWiadczenie majątkowe obejmuje róWnież wierzytelności pieniężne.

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

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a),

po zapoznaniu się z pżepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez 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 samoządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, N|l13, poż. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. ,1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie
z ań. 25c tej Ustalvy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej Wspólności majątkowej lub sta-
nowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w watucie polskiej: . J6 999. ł-_ . lrrł.Ą+łV W],1_t|l4,1 .. . ..

-środki 
pieniężne gromadzone wwalucie obcej: ......Jk'.ę....dPłl.*:1.......-.-,,,,,

- papiery wartoś"ior",,,.ńi4u.1 t /r,,.Ó.:,, |.ł, ę,..,.Ą/l.........J 
/

' ni kwotę: \ 1G Lr,,i ,|
ll.

,1. Dom o powierzchn i: . . . .uś Ąq m2, o wartości: :?: 
e19 ,.. . tytuł prawny: ,ri ńł ,)

Mieszkanie o powierzchni: . . ..!.r........ .. m2, o wańości: ......ł.?.€!.0&?..łi.1... tytuł pra*ny: L|j,/lł!k":l]2.'.,1.!iłŻ/,ltą

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstw^, .........at^.r.....słĄ.q1..,.,..,..,,,.,, powierzchnia: "Ył :łr:hą
tJ/,//

owańości: .,.,, , !UŚ. ł.*hq '
rodzaj zabudowy: ut .€tń ą

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pzychód i dochód W Wysokości: d4,)



4. lnne nieruchomości:

f 
9 powierzchnia: . ? łi!!!..,,.l9:!.":..9,.. &. Du,ri;-* libu:a ł ył*,,ltu,'b; ńłt *:,

J |-'- vli)- f. >> J|lc'l,

u : 1ńt 
a.o ł,ł ,ą,",i ttl-i. Łt

lll.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - naleźy podaó liczbę i emitenta udziałów:
r'u,-e ołr".h,-.,

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .,., .. ?ś dĄJ2..,..,....,.,.,....,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokosci: .,. ,.. .,. .., ., łł! ,łnn| ?

V,

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z Wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawne.i, jednostek samoządu terytorialnego, ich związkóW lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu W drodze pżetargu - należy podać opis
mienia idatę nabycia, od kogo: ., uŁ ołĄ.tv

Vl.

1, Prowadzę działaInośó gospodarcząz (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

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

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .., ,.. ,...Ł.ł,i, a*\l

osobiście ,,.c C,tĄ,ą,.,.,.,.,...o,.l..,.,.

wspólnie z innymi osobami ...............41ę...eĄr,br}

Z tego tytułu o§iągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wy§okości:



3, W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą:

. Łi d,Ą.r:}..........

- jestem członkiem zaządu (od kiedy): .,. .., .,, , ,. ,. ;! ,. , tfu\ :" |};
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,.. ,.. ,.. .., .,.Ę_e., ,. Y'lł |y9 . .

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): , ,..,.. ,,v-(. ,..ł"Ąr'n . . ..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysoko ści: _._._._Pii(....dĄa)

Vlll.

lnne dochody osiągane z iytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem kwot

lx.

składniki mienia ruchomego o Wańości powyźej 10 000 złotych (w przypadku pojazdóW mechanicznych należy
podac markę, model i rok produkcii):

., . . , . , . . , . . . . . . . . . . , . . , : rńWślżŁ )

x.

zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 'l0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz Warunki,

:" ]:::n 
,""]:" ,o:":"": 

1*"::: Y,l.-rTĘĄi: ]::, i:""::::-: 
, 

]:*::, 
*]::|"'"'] 

, , , , , ,



Powyższe ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie art. 233 § ,l Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności.

1 Niewłaściwe skreślić.
' Nie dotyczy działalności Wytwórczej W rolnictwie W zakresie produkcji roślinnej i zwieżęcej, W formie i Zakresie gospodar"
stwa rodzinneoo.

' Nie dotyc.y raŻ nadzorczych spółdzlelni mieszkaniowych,

(miej§cowość, data)


