
oŚwIADczENIE MAJĄTKoWE
czlonka zsrądu powiatu, 3ekretsrza powiatu, skrrbnika powiatulkierownik i€dnostH organizacyinei powiatu, (-

osoby zrrządzającej i czlonka organu zarządzając
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosĘl

.,.S.ro*§.....,........, dnia L.t..85.,.k.1.5:.,
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba sńadająca oświadczenie obowiązana jest do zgod,aego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnienia

krżdej z rubryk
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zasto§owanir, należy wpisać

"nie doĘczv't.
3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależność poszczególnycb skladników

majątkorych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maDeńsĘ wspólnością majątkową.

4. Oświadczcnie o stanie majłtkowym dotyczy mrjątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o §tanie majątkowym obejmuje również wierrytelności pieniężne.
6. \ części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycące adresu

zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

CZEŚć A! 
/]\

Ja. nizej podpisany (^),...|......\.*..Y._'_'Ś.,...i.......),i§/..l..\.,§_f} , Ź s r .Qy........,..... ..

,' (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

,^l
urodzony(a) ..i..ę,,._o_:.,..}ł .t", *,.,.,,...,,...,.C..ę,e.L. lt

,.lŁoP.].r.§.ip.łl]....,..,..§k§]J....,..!łr.łr,§.l_ŁY.....,.11 ,.§łxę:*.,-........,.=.,....D.)..fi f :§-Ą,(....

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U, Nr |06,poz.679, z l998 r. Nr l l3, poz. 7l5 i Nr l62, poz. l|ż6, z l999 r. Nr 49,
poz. 483, z 2000 t. Nr 26, poz. 306 oraz z żOOż r, Nr ll3, poz.984 iNr 2l4, poz. l80ó) oraz ustarł1 z dnia
5 czerwca l998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200l r. Nr |42, poz. l59ż oraz z ż002 r. Nr 23, poz. 220, Nr ó2,
poz. 558, Nr l13, poz. 984, Nr l53, poz, l27l, Nr 200, poz, 1688 iNr żl4, poz. 1806), zgodnie z art.25c Ę ustawy
oświadczam, że posiadam wchodące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

ItI. 

oo. o porni"r."hni: ,3_*g.,........ m2, o wartości: ..,§,tg..l.:l.... tytul prawny: .....;,ł.\.?.r.i.ł.,+,ę**.*osl.ę1,......
2. Mieszkanie o powierzchni: ił!f,. 2j.).ftt m2, o wańości: ćJ,f..ę§ftńr........ tyul prawny: .*.f]..9rfi.rł:.,,.

ItL
Posiadam udziały w spółkach handlowych - nale{ podać liczĘ i emitenta udziałów: ../Y.!.fi..,.,,§P,§gr:..



udziały te stanowią pakiet większy niz 10Yo udziałlw w spółce:..,..§,t.§.--....§..9Ji.r*1........,.,.........
Z tego tytulu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:....§,,d;...9f.Ę.rł}i.,..--...

lv.
Posiadam akcje. w spółkach handlorvych - naIeży podać liczĘ iemitenta akcji: .,l*§i......3.9.;}s{.iJ....,
akcje te sanowią pakiet więkzy niz l0% akcji w Śpółce: .,.....x.rf.....n*f,:l.v,,.:t. ...........,.......,.....
Z tego t}tulu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...........X.rr.,...*.,:iłi........,....

v,
NabYłem(am) (nabYł mój małżoneĘ z. rł7łączeniem mienia przynależnego do jego majątku oĘbnego) od Skarbu państwą
innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu teryorialnego, ich związtoń'lub oa kom-unalnej osoby prawnej
nastęPujące mienie, ktÓ.!€t P:!eC* a!y9y w drodze przitargu - nalezy podać opis mienia i datę nabycią 

-oa 
kogo]

vI.
l. Prowadzę działalność gospodarcą2 (nalezy podać formę

- osobiście .....,...,.....a.1.(.9.---.....'§9.;r.rr,§
- wspólnie z innymi osobami.....l:ł.iji...,..ł}§.;.)..\&:..,...

^ 
Z-tego tylułu.osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:d.*l.....f*B.!9ł..........

2. Zanądzarn działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiei działalności
(nalezł podać formę prawną i przedmiot dzialalności):..... ł).ł{..........lg:,Ir..*;,.,.,......,....,:...,.
- osobiście...,...,......,..,.,..../X,rf-.....**ir..rrr.,.,........,.,.,
- wspólnie z innymi osobami...,....,.....ł.ł..,,i;,,......9..9.Tr.l4.!-............,.,,,......
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....N..t.r.........§?.'-:,:1,*..].......,.

vII.
l, W spólkach handlowych (nazwa, siedzibaspółki):,.$Ś99.*tlP.,-._1..,.§*_..._ł;liłld*l..,..łj. Lu{r6Lfl.,rł 1.1

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):...........Ń.r§.;...§9.Ir.y.l-.._r.,..............
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .,......QŃ...łł.,tł...,...........,..,......,........,....
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...,.,..*.r{........$rr5:r.lłł}......................-

_ 
Z_tego tyułu osiągnąlem(ęłam) w rŃu u_biegłym dochód w wysokoSci: .,...}.,!,.?5.i..P.ł.................

2. W spółdzielniach: ..,,......,.,.,....Nr.!:.:,...,.§fi.r.ij:!........,,.,........:....,.............. ..... .
_ jestem clonkiem zarądu (od kiedy): _......rl.ł$l,......Qe:i:l.vr:l...,...._jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..,.,...§.r{.....,9.§.r.\.9-..t..,...,..,.,.....,....

_ -jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..,rr.lf.....9.9,-,-ala:r.....,......,....... ........
_ 

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..crrf-.....§r".§}.ę]
3, W fundac.iach prowadących działaIność gospodarczą: .łl,{,.*..I!gr.........,..............,..........

- jestem członkiem zarądu (od kiedy): ...........rt.tf..,O.r.ir,V.łł,. .
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ................ł.1fi......?"-,;.:1..{}).......,..,.....
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........Dlłc...,9.:..i,:,,r.;.l..,..,....._..__....
Z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; .....r'.!.f....aa.*J*:

vIlI.
lnne dochodY osiągane z tYtułu zatrudnienia lub innej dzialalności zaro|low$ 

_lu_b zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z kazdego tytułu:.tlnołJ.{F_..o...,r_L.tt"*--,.łlr*..,..Ź..ę.l.t 

"."1,A.....!f,::łE t5.rr,fil...ę.ńł.i_.łiori_l-ń..1y.i]-'t|*nioĄu,p r-łb.Ą?. eorę. lq 6+6,- + ,.r,"* t6\t,r!lx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoścłowyżej l0.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należv oodać
marKę, mooel I rok produkcji): ,..t.!l:.*.i..lł.......C9-.ee,rl:.A....,,J.§.O.Ś,9.....=.9*;a....€rk!.§P.u,L.l.(...,ił.o.E ...._.....

x.
Zobowiązania pienięŻne o wańoŚci powyźej l0.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyc?*i orazwarunki, na jakichzostały udzielone (wobec 

_!.og9.- . w związku z jatiń '_ 
zaarzenień, ' w jakiej wysokosci):,,..l^.j.lł.ri.,.ŁAr.\c....ś..,ł.,.y'..,,r..lfp)i]....,...1.d:!.ł..{..ł-;ł!,.e#--"t.r1,....§i,..§.i.Ł..;*r,...cxe......,

,...i!ł,-ł.x.....,o.1ł.o.o.*r,...(.4*/..']{.-...,.,.t*,,/.*ł§.e:li,,,;..,l *.ś#.a;i;;.i;ń,;,ął)..arifiCi,...P*r.... .



Powyżsa oświadczerrie składam świadomy(a), iż n8 pod§tawie aft233
zarajcnie pn'wł grozi kara pońawienia wolności

§ 1 Kodekru karncgo za podanie nicpra,wdy

L§x-+*...,....?r_,o l...4.o t \,.
(miejscowość, data)

§i6Fła*l.'negłrestic.
'Nio dotycry działalnŃci wytwórczej w rolnic{wie w zakresie produkcji roślinnej i

gospodarstwa rodzirnego,
3 Nie dotyczy rad nadmrczych spółdzielni miesd<arriowych.


