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oraz osoby Wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

Uwaga:

1. osoba składająca ośWiadczenie obolviązana jest do
nia każdej z rubryk.

2, JeŻet| poszczegÓ|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zasioso,]Vania, należy wpisać ,,nie dofu_
czv".

3. osoba Skladająca oŚWiadczenie obowiązana jest określić pnynależność poszczególnych składnikóW mająt-
kowYch, dochodÓW i zobowiązań do majątku odrębnego i rnajątku objętego miłzeńsxą wspólnością mi-
jątkową.

4. ośWiadczenie maiątkowe dotyczy majątku W kraju i za granicą,

5. ośWiadczenie majątkowe obejmuje róWnież Wierżytelności pienięźne.

6. W częŚci A oŚWiadczenia zawarte są informacje jawne, !v części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego ośWiadcżenie oraż miejsca położenia nieruchomoŚci. 

-

^^.,^,. ?015 -$r.|,8
§Ąl\Ul\, onla r,

(miejscoWość)

zgodnego z prav/dą, siarannego izupełnego wypełnie-

\

( ?lłk\s )
oraz nłWisko lodoń/e)

sTARosTWoPoWiAToWEWsANoKU ?cD\Ń§?eJiC,ą
(miejsce żairudnienia, stanowisko lub funkcja)

po żapoznaniu 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.6Ż9, z,1998 r. N|l1g, poz.715 i Nr 1Ó2,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, paz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2ao2 r. Nr 113, paz. g84 i Nr 2,14, poz,,1806) oraz
Ustawy z dnia 5 czeMca 1998 r. o samorżądzie powiatov,Ą/m (Dz. lJ, z 2a r. Nr 142, poż. 1592 oraz z 2ao2 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, paz.984, NI 153, poz. 1271, Ń 2oa, poz. 1688 iNr214, poz. 1806), Zgodniez ad. 25c tej Ustawy oŚWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład malżeńskiej Wspólności majątkowej lu-b Sta_
nowiące mój majatek odrębny:

l.

Zasoby pienięźne, Ńr6 DCIY Ct'(

- środki pienięźne grornadzone w walucie po]skiej: N rŁ }"j Y C'i'l

- środki pieniezne gromadzone w walucie obcej: Ń 11] D:T\ CtL/

- papiery wartościowe: N E ^P9TV 0,}Y
na kwotę:

ll.

N 1i DrTY !1"{

1 Don o powierzchni: {l{- mż o wanośc ''Ł 
}'lO( "'tjt' 

awny: g.X,ol. -ł".n |(:;l,,,_l,,' /_/,,]J )';..,G-
2. Mieszkanie o powierzchni: N Ć }rl1iCŁY m2, o wańości: r..rĆ D:iY Clv iytuł prawny: ŃlE )!IYt}V
3, Gospodarstrło rolne: i l€ }r! il'i

rodzaj gospodarsil,iva: Ń l€ }iiYn'h, powierzchnia: v 1: }3ivĘ
o wańości: }i ia: }JiV q}Y

rodzaj zabudowy: N\i i:rY il}l

tyluł pravv,,]y, ),_ Diq;:.l
Z tego tytułu osiagnąłem(ęłam) w rokL] ubiegłym przychód i dochód !v wysokości: N'll: ).l,vi}"1



4. lnne nieruchomości: ĄliłęJi N ł 11G' , h \aa p" L

powierzchnja: t \3c n, Ż

o Wańości: D! G,' oCC !L,
tytuł prawny: Li 9In lcdft lłełĆtrtoic ,u/|/tllżbuh-

ur.LtlYuE1 
ffilbbpBą1 |/,5, f i12.1 c o,rnro!", c4 ,,aJDżć

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta udziałóW: Ń t6

udziały te stanowią pakiet większy niz 109zo udziałów w spółce: Ń rL })TY Oą
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubległym dochód w wysokości: ł l? DJiY ąY

lv.

ii Y ęałcalr
-rctvĄ

L,rż /"/nl4

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaó liczbę iemitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niź 10% akcji w spółce: Nte TriYĘY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ś|(- fuTY\,r+{

Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Pańsiwa, innej pańStwowej osoby prawnej, jednosiek Samożądu terytorialnego, ich związków |ub od ko-
munalnej osoby prawnej nasiępujace mienie, które podlegało Zbyciu W drodze przetargu - należy podaó opis
mienia i daię nabfcia, od kogo: ,119 tr3rV Ę\
Vl,

1. Prowadzę działalność gospo darczą2 (należY poclać formę prawną i przedmiot diiałalności):

- osobiście: Nlź lDI,łl;lY

- wspólnie z inrymi osobami: ( , (; iDtv k'l
Z tego tyiułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: N C DDa'( a'|

2. zarządzam działa|nościi gospodarczą lub jestem pźedstawiclelem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podaó formę prawną i przedrniot działalności): N,C }rTY (,x1

- osobiście: Ńii WNW(

- wspólnie z innymi osobami: Ń,l Vr1'( UŁ{

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: Ń le }JiY CI}Y

vlI.

1, W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): Nliń; i):T1 at
- jestem członkiem Zarządu (od kiedy): Vl6 }rl-YO}q

- jestem członkiem rany nadzorczĄ(od kjedy): Ńl/ fuiv 0}'/

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Ń rf- }5n ?żL(

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości; N le W cX
2. W spółdzielniacn: |,{i€ b7! litt(

- jestem członkiem zażądu (od łiedy): Nlf, iXflCl"|

- jestem członkiem Gdy nadzorczą3 (od kiedy): N E Wl c7Li
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): i\i rlr- L)ri/ tzY

Ńre DcłG"i

Ntf- ):rVĘ

Z tego tytułu osiagnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokoścl: 1rilr D:ił 2.1,--l



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: N }]E DJi./iJ./

- jestem członkiem Zarządu (od kiedy): ,:l tł1 }:IY *f
-.jestem członkiem rady nadzarczej (od kiedy): Ńl6 })trlożi/

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): l,E Diyaży
Z tego tytułu osiągnąłem(ełanr) w roku ubiegłym dcchód w wysokoSci: r\ lĆ Dt ażi

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułU zatrudnienia lub innej działalności Zarobkowej lub Zajęć, z podanlem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: DoCHoD z TfiUŁu ZATRUDN]ENIEN|A W sTARosTWlE PoWlAToWYM W
SANoKU: tt łCl , )| }ccłóD ł/trźlt J &9lrĄGcaDłEłr,,ę Jf trot\^p,.ńł l€.t1</ -r.1 o,/l,!ł
lx.

Składniki mienia ruchomego o Wańości porłyźej 10 000 złotych (w przypadku pojazcóW mechanicznych należy
podać markę. model i ro'< produkcji): fu lć lriu c}v-l

Zobowiązania pienięźne o Wańości powyżej 10 000 Złotych, W tym Zaciągnięte kredyty i pożYczki olaz Warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zvriązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

u|loutr J@N|ll Nft eL€ ute f,*tploaE J DŃ eĘ al J,a./E. * .*lcct y'łoLrDź6
łtł',T bft,tć lł, FłLlrt fflw,l<, !b'n- DJlg^{ 3/ ./J ło,/ąE - D-> }Pt:fl7c7 ?Jźrfrićo€/ l1c a2O żL



Powższe ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iz na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie_

prawdy lub zatajenie prawdy grozi karą pożbawienia Wolności.

Sanokdnia. ,tX,0\ JC,( (
(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreśiić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej W żakresie pfodukcji roślinnej i zwieżęcej, W formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkanio,l/ych.

2 Nie dolyczy działalności Wytwórczej W rolnictwie W zakresie produkcji roślinnej i łVież ęcej, W formie i zakresie gospodar_
stwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


