
OSW|ADCZENlE MAJĄTKOWE
czlonka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej

powiatu, osoby zarz ądzającej i członka organu zarządzającego powiatówą osobą piawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne W imieniu staroŚty1

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują W konkretnym prżypadku zastosowania, należy Wpisać ..nie dotv-
czv".

3. osoba składająca oŚWiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodÓW i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ńi-
jątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również Wierzytelności pieniężne.

6, W częŚci A oŚWiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje nieiawne dotycżące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci,

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a)l , ffnno- (p*o-nlvr,a Ę"-,ek
(lmiona inażwisko oraz nazwisko rodo\łe)

urodzony(a[0.0.{.83ł go^§k.,r

3ło.xo61ńo Qono$o,łe x Są_v}ok]/_ l ?c,rnoc o_olv"aiń^S+,aa^^4*o,
(miejsce żatrudnienia, stanowisko lub funkqa) u \

po zapoznaniu się z przepisami lstawy z dnja 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarcze.| przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. Nr,106, poz,679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 iNr 1Ó2,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz, 306 oraz z 2002 r, Nr 1 1 3, poz, 984 i NI 214, poz,1806) oraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samożądzie powiatowym (Dz. U, z 2001 r, Nr 142, poz. 1592 oraz z 2oo2 l. Nl 23,
poz.2?0, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodniez ań. 25c tej ustawy oŚWiadczam, że posiadam wchodzące W skład maiżeńskiej wspólności majątkowej lub sta-
nowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięźne:

,Ż
5o_noŁ , ania16o2.1i.

(miejscowość)

Il,

1.

2.

3,

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: ^i" dplsrt

- środki pieniężne gromadzone W Walucie obcej: n;e dotgą/-ó

- papiery wartościowe: t€ a"łt \
na kwotę: rrłe dołxor.^1

rodzaj g os pod a rstw".Sfu 
a-

o Wartości: ,rir do\orr\'
powierzchnia: nie do\rru1

rodzaj zabudowy: Ue dł\a5
tytuł prawny: nie d.ot {r,lt
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychócl i dochód w wysokości:

4. lnne nioj"uchomości: l"€ *\*t
de Ą"a



powierzchnla: rrle dr,łlia1
o Wartości: oe doł5or*5

tytuł prawny: v\iQ_ doiqvu-1

lV.

Posiadam udziały W spółkach handlowych - należy podac liczbę i emitenta udziałów: e &\""t

udziały te stanowją pakiet Większy niż 10yo udziałów W spółce: ńie &o+",\ć,L"\UJ
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód rĄ/ wysokoSci: 1r)q do\o1"1

Posiadam akcje W spółkach handlowych - nalezy podaó liczbę iemitenta akcji: ńłe d"\ "t

akcje te stanowią pakiet Większy niź 10% akcji w spółce: Ńg o.\""i
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokosci: lłig dp\ą/t

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z Wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, inne] państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich ZWiąZkóW lub od ko_
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - na]ezy podać opis
mienia idatę nabycia, od kogo| ńe ao+so\
Vl.

1. Prowadzę działalność gospodarcząz (na|eży podacformę prawną i przedmiot działa|ności): vv. ą Ą*"t
- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubjegłym pżychód j dochód w wysokości: ńQ dotąqw.\]o
2. Zarządzam działalnością gospodarczą |ub jestem pżedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): wią ffió"rt
osobiścje.

- wspó|nie z innymi osobami

&+\"t

- jestem członkiem rcny nadzorczej (od kiedy):viq dr ł\,\
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ąĘ a"ts^t
Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym przychód idochód w wysokości: ńr-8 *ru-t
2, W spółdzielniach: hie łdt t

- jestem czlonkiem zażaśu (od kiedy): ŃŁ d"Ąa.i
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ,r.ą d;ł{ął&

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokoSci: viQ *\"t
Vll.
,l, W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): v\;q

- jestem członkiem zaządu (od kiedy): uiŁ ł" \r^ł

-,jestem 
członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ńc, dl fuą

Z tego tytułu osiągn{ern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: vwŁ d.+{-T



3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą 1/Ęą dpłvcrłś0

- jestem członkiem zażądu (od kiedy): ńłe &o|v,arł
_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): -ią dro$
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nią de4qc/Ą
Z tego tytułU osiągnąem(ęłam) w roku ubiegłym oocnoo w wfiorssci: ńQ d-\^łó

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu, zatrudniejia_ lub innój działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
[zyskiwanych z każdego tytułu: łO b8 Ot'.1 łnZ łdótł ąn_łvuolw.tą,"ł^q_ a' Eńo_vpsłń Ł'y'ońołorxqvn x 5o_vrol..ł-, -"-' '. ś ----
lx. §

podać markę, model i rok produkcjl): vrĘ

x.

Składniki mienia ruchomego o Wańości powyżejWr/żej 10 000 złotych (W przypadku pojazdóW mechanicznych należy
d,olu C,łłś(

Zobowiązania pieniężne o WańoŚci powyźej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i poźyczki oraz Warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jałiÓ.i wysot<osci): ąie dołyr"*Uó



PoWyżsZe oŚWiadczenie składam śWiadomyta), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie_
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

gbj"pk JG-ol.to6ł,
(miej§coWość, data)

1 Niewłaściwe skreślió.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej W rolnictwie W zakre§ie produkcji roślinnej i zwieźęcej, W formie i zakresie gospodar-
stwa rodzinneoo.

' Nie dotyczy ra-d nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.


