
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
czł kierownika jednostkj organizaryjnej powiatu,

każdej z rubryk
2. Jeżeli poszczególne rubryki

"nie dotvczv".

a"i"..ł.€.:..a-.!.,..?-.O-/!_

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgod,nego z prałdą, starannego i zupelnego wypelnienia

nie znajdują w konkretnyrn przypadku zastosowania, naleĘ wpisać

3. Osotla składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skłaalnikóły
majątkołych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maŁeńsĘ wspóInością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkorrym obejrnuje również wierz}telności pieniężne.
6, W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

cZĘŚC A

Ją niżej podpisany (a), ..............*/.2ł..ć.!{.ć_{.....,*/_.7..ł.?.?.(ł§.ll,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .,r'€e.(,./.!.€.F...... * ....§.R.?-?.ę.!!r....,.,.,,...,..,....

................,..7..9:!1..TaH.{.ł?.ryl....7.ę.ę.(.ż...^{...ź.ż!.ę(ę(...:.ł.|,.ęĘr{ae

(miejsce zatludnienia, stanowisko lub fuŃcja)

Po zaPomaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 1:.:., póz.715 i Nr 162, poz. I1i6, Ż tqqs r. Ńr ąq,
Poz. 483, z 2000 r. Nr 26, Poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984 i NI 214, poz. I'SOO; oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.IJ. z 2001 r. Nr 142, poz. |59ż oraz Ż zooz r. Ńr 23, poz. zŹo, Nr az,
Poz. 558, Nr 113, Poz. 984, Nr 153, poz. 1ż71, Nr 200, poz. 1688 i Ni żI4, poz. 1806), zgodnie z alt, ż5c tej ustaw}
oŚwiadczam, źe posiadam wchodące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stano;ią;e mój majątek odręóny:

L
Zasoby pieniężne:
- Srodki pienięZne zgromadzone w walucie polskiej:.,/ź /..łf"{Z.!i.

(miejscowość)

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów: 'I1/-/.Ęł,.aIZŚż..



udziały te stanowią pakiet większy niż 10oń udziŃów w spółce:....Ł-(f...ł.?-I7-1:Z.
Z tego t},tułu osiągąłem(ęłam) w roku ubiegłyrr dochód w wysokości:....l,/-E..aPł|..(.a,ż.

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta akaji: .(.!!:..!ę.?Ś?Ż.
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ..Ł!.f .ł9,I!-r..ż.Z
Z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:,.((Ę..A,P.Z(.ł,ż

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu teryłorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
../y.{{,,Ap.ł?(2z

vI.
l, Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać fomę

prawną i przedmiot dzialalności_1: .,k.lĘ.,łę.rZ.G,Z.....................
- osobiście ...,.lŁ-{ę...łP.ż {?Ź-,.,..
-wspólniezinnymiosobami....Ł(.Ę.,.!-,?.r-!:Ż..........
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłan) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..(.({.!.9.".ś.?.7-

Z tego t}tułu osiągnąłen-r(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... (.a€-,.łę,a,|-qi Z.

VII.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ........łł!.Ę,?-aft€?ź,,.,.,........................,.......
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,.,Ł!€..łęft..€??...............................
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...u-!€..łę.łt(.?.?....................,.,.....
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .*.(.Ę..ł.ę.Ź€?ż.

vIII.
Tnne dochody osiągane z tytułu zatludnienia lub innej dzia]a]ności za,obkorłei lub zajeć. z oodaniem krłot uzvskiwanrch
Z każdego 1),1ulu:..źp_ł{,,(,€_ł.F_?_q,Ł, "?J,3{iłr.ł€..ł.I..?./fr.ź.fż.4!..{a..//i.łr.Ęł,Ó,ł,, e,:ł.o_!,|,ł,1!_{ś:u..|ź.źż_t_{;.oóŁr

/ 
^Jn/ć: 

ł,J7J l| lralł,u;L l,e4ż7 7'a,v y 3ę3?r/ż :T /tłaż r beuĘ
Ix.
Skladniki mienia ruchomego Łw3lt9ici porł;żej^l0,000 złotlch 1w przl padku pojazdów ,mechanicznych nalezy podać
maI,kę. model i rok produkcj i l: 7a-|€ł.ź..?!.r.?..t..łę..Q!t....ę.(...!.!ffi.{.^/t&.łfułź!łł.,&.:.Ł.żłł,ił,rźź...................

x.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredl,ty i pożyczki oraz war.uŃi, na jakich
zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z iakim zdarzeniem. w iakiei wvsokościl:
,..........ś:ę.ł.!,{r.,ź!I?.{*?(.r.-3..d-.a.ł!,.ż.?........€.qęa......ś.ęi.d-.|.(.łł!r-.(ę,{, ,.a.{.ł*.l.tź!:!/ .p,v"u



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie afi.ż33 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

JPąVOź.2(.P(.2o,/4,""""""""""""Ź"'
(miejscowość, data)

,

TNie*łXciwe staeSte.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakesie

gospodarstwa rodzinrrego.
3 Nie dotyczy rad n ńzorczych spcńdzielni mieszJ<aniowych.

lfa7'o:e_ł l ł-,f7_o/_a rz /l
(podpis)


