
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosĘl

............,,).f..:ł..nł- Ł....., dnia ź,.x.,.p..ę.rłpl{,.
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba sldadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypełnienia

każdej z rubryk
ż. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻy wpisaĆ

"nie dotvczv'|.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkołych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńsĘ wspó|nością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za graaicą,
5, Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierątelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania sldadającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany tul, .,...fr .H...t Tń.....l'J..1.ł.,ł,.r,!,,ż ł,.ż,€.ę
(imiona i nazwisko v oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ...2}.,..1,9.,,.i.9.?-1.... w .,,..tł.{lL?.t]ś.,4c.H,.......{),()*./1/..Y..C.ł...

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2i sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarcĄ przez

osoby pełniące fuŃcje publicme (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 1l3, poz.715 i Nr 1ó2, poz, 1126, z1999 r.Nr 49,
poz, 483, z ż0O0 r. Nr 26, poz. 306 oraz z ż0O2 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia
5 częrwca 1998 r. o samorządzie powiatowym @z.IJ. z 2001 r. Nr 14ż, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz, ż20, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr l53, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 2I4, poz. 1806), zgodnie z ań.25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodące w skład małżenskiej wspólrrości majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
zasobv oienieżne:
ra.ń;l;;ę-;zgromadzone w walucie polskiej:..... I:l.(.€.....P.Q.:.T.Y,.e.!..!,...........,....,..,.
- środki pienieżne zgomadzone w walucie obcei:........"IV.t.tr..,..4Ż.Q.jX.(,i../....,..,.............
- papiery wartościoi.,.N..t€..,łę-rj.(.i.Y..-..,,............. na kwotę: ..lb-i.:-..ś).:*^,.J.X-.ś L Y

il.
i. Do. o po*i..r.hni:Ąi,].(..łC]Yi.iń', o waności:ł.|ę.,§.9-IL.(.!f rytuł prawny: ,,h.!.€....lł.*ł.|.Y..C-.ł./-....,.,,..,...,.
2. Mieszkanie o powierzchniN.rĆ.,(,fJYł.lfn', o waności: lnrś....łł.)_.T]t.i..?.f Muł pru*ny, .ł\i j.ir-...P.Lfft.!..,Y.........

3. Gosoodarstwo rolne:
.ojrii-n*ooa*rńłljć..,ł,:-o.Iiiibowierzcrvńa:tJ. i..Qd.Y,a.:,/ o waności: /.lr. jś...łłrl.r.'rl...
.oJzaj iuu'uao*y, l,,;r-...lre:lYłtY.............. tytuł plawny: .N.i.{,.,,aa,N,(.!.|..,,......;.-.......
Z tego łtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegfr przychód i dochód w wysokós"i, .fg.Ę..iĘil(ę!.N.........,.

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: 9. 4-* Ą ł_.,._,łiłrłCX*.Ń
tyuł prawny:

ilI.
Posiadam udziĄ w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: . 

jl].r....:Q §2I1.1!.Y...---......

udziały re stanowią p;kiet większy nizi0% udżalów w spOłce:,..{.l.:i-_...§vlYi.l-.:i......,.,..,....,.



Z tego t)tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:..[j.L{..,.t*C.rv.łi 7

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta ak cji: .li,,l..l.t,...§.*:.J..|i,(.!ł.f .,

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .....l!:l.r_.....ll).Lz.r.l',.L!:,.|.................,.,....'
Z tego t},lufu osiągnątem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości:....i.i.i.i ,....l--ę..*,(...Y.!,,..,,..,,.

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżoneĘ z *ryłączeniem mienia plł,należnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwą
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich zńązków lub od komunalnej osoby prawnej

następujące mienie, k!óre podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĄ podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vL
l. kowadzę działalność gospodarcą' (naleZy podać formę

prawną iprzedmiot działalności): ...J.{J,a..ii§..l.i,(..ł.y....................
- osobiście ....iś.(.i.....r-,u,).t'-l-i.:{....
- wspóInie z innymi osobami...........ls.r.E.....r,ł-w.J..(r..i./.
Z tiego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokoSci: .1\r.t.Ę.....Ę\.9r.t-c.li.Z.

ż, Zarądzam działalnością gospodarcą lub jesLem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(naleĄ podać formę prawną iprzedmiot dzia}alności):....N.l,!Ź....§-ś/].1:.i..1...,..,...................,
- orobisiie.....t\,1.1,r.....plr.:.xi.l..{....................................
- wspólnie z innymi Ósobami......tJ.lĘ ......d.a.Yt.|).1.::l....
Z teio t}tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w rłysokości: ..Ął.i.{...P.CiY.iiJ............

\TI.
1. W spółkach handlolłych (nazwą siedziba społki.1: ....iV.|g......P-r;.l.Yi.h{............ .........,......,.

- jestem człoŃiem zarądu (od kiedy;:......,l-U-.\ń.....Qlł.Y,(..ą:{......
- jestem członkiem rady nadzorczej (Óa U"ay;, ......fJ..łr_...,.....§.-(r_ .|.:kl.!.........,.............
- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...r\.l.ń.......ł..P-r-7.c..':.1.........,......,..
Ztego tynlfu osiągnąłem(ęłam) wioku ubieg|ł4 dochód w wysokości: .N.rF_,.ćP]-. Y.ęi,ł......,..,.

2. W społ dż el ń ac h : ..., d!. ]. F_.......P-,ę-.T..{. (,ń.l....,...,
- jesiem cżonkiem zarządu (od kiedy): ..,...r]J.l,i-........S-,.]TY..(..Lł-......,

- jestem członkie-.ady nadro.czej3 1od kiedy): .,..N..!.?......a.p,:ft,.(I:{
- jistem członkiem komisji rewizyjnej 1od tiei};: ..Y.V.lr_.......Ó.p.T !".e:i-.l,...........*....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roń ubiegłym dochód w vysokqści:_=N,/.r_.. .a.ę.k (.L./......,

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ..{.n.!.V.......,{ł..o-.]..Yś..i..:/_.....,.,.......
- jestem cloŃiem zarz4du (od kiedy): .,,.i\1.1.{....§2.Q-(t,r.r.7....,... . .. ................

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): ...A]./.f,......P.Q.T_Y.aL. ,7..............,...
- jestem cżoŃiem komisji rewizyjĘ lod kieay;: ,,..,N,l{,.......P.Q:tli.?.l..........,..,_ , ,
Ztego tytufu osiągnąłem(iłarn) wioń ubiegĘń dochód w wysokości: .N,lĘ..Q..Q.r!r!1{.

z podaniem Ęot uryskiwanych

8.N.r,y1-..).;..
Pł*1, i

Składniki mienia ruchomego o w_aito_śgi poęż_ei 1"0.0P0 złoplń (w_prrypadku pojazdów mechanicmych naleĄ podać

x.
Zobowięańa pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w błn Zaciągnięte kedyty i poiIyczkj oraz warunki, na jakich

zostały udzielone _ (wobec kogo, w związku z jakim zdatzeńem, w jakiej wysokości):

I



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań.233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

.,.Slrłlrłi".!s"...., ł_ !.,,Q. k,. l"o t J,,
(miejscowość, data) ,

rŃi&ąSą*"-rl",ąStie 
.

2 
},Tie dotyczy działatności r ytwórczej w rol_uictwie w zakesie produkcji roślirurej i zułiłrzęcej, w formie i zakresie
gosoodarslwa ro'dżi'nneso.

' Nie doryczy rad nadznrczych spćńdńelni mieszkaniowych.

ł;'.ł.*,., fr.*1.9 / r ia,/ ol e
U (podpis) /


