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(rńie]sco"Vcsc) _ _)l c) -J]!.,
' ff*;ł'i'.ilf;fioŚwjadczenie obowiązana jest do zgodnegc z prawda, stalannego izupełnego wypełnie_

' §fi]' 
PoszczegÓlne rubryki ni6 żnajdLlją w konkretrfym przypadku zasiosowania, należy }vpisać ..nie dotv.

3' osoba składaiaca oŚWjadczenie obo'^/iążana ;est określic przynależność poszczególnych składników mająt_

]lliiJ,il: 
o""n"oóW i zobowiązań o. ,łłińii"aię|""g"o"i ńalątku 

"t;ł.ó"-n,J,ę"jłą'współnością ma_

4, ośWiadczełri€ majatkowe dotyczy majątl{u w kraju iza granicą.
5. oświadczenie mająikowe obejmuje róWniaż wierżytelności pieniężne.
6' W częŚci ,Ą oŚwiadczenia Zawańe są informacje jawne, w cześci B zaś informacje nigjawne dotycżąca adre_su żamieszkania składającego oślviadczenie oiul ri"i""u pół'or;ń;il;;;;3"i.""'""""
czEśc rr

Ja, nizej podpisany{a), ' Q,;tti'iv,] 1ńŁń-
(imioła i n3żWisko

urodzcny(a] (s.[ć.,,., j j ł. |- )--,. !-ź LL

Uwaga;

- papiery Wartoścjowe:
na kwotę:

ll.

olaż nażWi§ko rodowe)

sTARosTWo PoWiAToW*E W sA§loKU
(niejsce Zatrujnienia, sianowisko |ub funkcja)

Po ZaPo:i]antU się r ,]riePisa,ni UslalY/ z d-ia 2'1 s,er,]n;a 1§97 r, o cgranjczeniu prowadzen;a dz,aielnosci 9c_spcdarcżej pr:ez osol,./ pełniace ilrrrcjó puo,i..,.,. 1or-u."Ńr'lje p"., eŹsl .-lÓ'jJ : ui:li"'o"., 7i5: llr 162,paz 1125. z 1999 r, N. ż9, poz.4a3.. Źoool., ŃizÓ'pł ico'or"), Żocjz i Ńi.i,slp"_ sjÓ" i,iij,o poz,1306) ora;usta!t'7 Z d'ia 5 cżeĄvca 1998 r, o samcżąozie powiatc,wym io=, L.;Ło_o_i . l,,. ł;:ii"r, "l ssł.'aiaz z zaoz r_ ur zl,Paz- 220, Nr e2, ooz, 558, Nr 11.3, pcz siaą Ńi:sllpór, i1}l, n, 2ao paz. loóa-iŃ, jio -póz, 
lsool zgoon;ez aft, 2-5c tej uslawY oświadczam, ie posiadarn ,"ń.iaą""-* .ru"J ,!l.,i.xi"i *.Jji"'"ś]i il!ąttowe1 tutc sta_nowiące mój najątek odrebny:

l.

Zasoby pienięzne: * Ł cy'- h, t .,.-,

- śrooki pienięzne gromadżore w walucle potsriJj,

- środki pienieżne gromadzone w walUcie ob.ej:
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Dom o powlerzchni: .,l,; 3..Ę..1m2, o WańOści: tytuł prawny:
[4ieszKan je o powierzcl"n j, ',. :i_--.], , m2, o Waności
Gospodarsiwo rolne: ,,..t J_.l", !,,r.

rodzaj gospodarstwa.. , powierzchnła:

o Wartości:

rodzaj Zabudowy:

lytuł prawny:

tytuł prawny:

Ztegotytułuosiągnałem(ęłam)!VrokuubregłymprzychódidochódWWysokosci:



ln ne nieruchorności:

powi€rZch nia:

o Wańości:

tytui prawny:

lIl,

Posiadam udziały W spółkach handlowych - należy pocac iiczbe i emiienta udziałów: , 
jL'L

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udzlałóW W spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W \,VysokoŚci:

,,1 l
J

ć LC ŁLl _ wvl
_.ll

ętLig :_ -1..

lV.

Posiadam akcje W spółkach handlowych - należy podać jiczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji W spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W WysokoŚci:

"i.[€

Nabyłem(am)(nabyłmÓjmałŻonek.ZWyłączeniemrnieniaprzynaleŻnegodojegomajątkuodrębnego)odSkar.
ou ńanstwa,' inne1' panśtwowej o"oŃ ór"rn"l jednostek samorządu terytoriainego, ich zlviązków lub od ko_

munalnej osoby p;awnej n""tępulliu, nliunie, itóre poo|egało zbyciU W drodzg pźetargu _ należy podac opis

mienia idatę nabycia, od kogo: "Lrć ćLa, ryuu1!,) 
'VL

,1 , Prowadzę działalność gospo darczą2 |należy podać formę prawną i pźedmiot działalności): lut ć/_'-JLll'c_,
,.l /

- osobiście:

-- Wspólnie Z innyrn] osobami:

Z tego tytułu osiąg nąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pż edstawicielem, pełnomocnikiem takiej dZiałajnoŚci

(należy podac formę prawną l przedmiot dz'ałalności): LvL ł: elt n1 -1,j,|

- osobiście:

- Wspólnie z lnnyni osobami:

Z tego iytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości:

Vlt.

1, W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spójki)

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rany nadzarczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy);

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym przychód jdochód $/ Wysokości]

2, W spółdzielniacn, ..a- c'Lł h_,-",1

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzórczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (oc kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegłym dochód W Wysokości:



J. W fundac]ach provvadzących działalność gospodarczą: -a"Ł

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

v|ll.

, \_;, ]' lr , '-i,

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: DOCHOD Z TYTUŁU ZATRUDNlENIENIA \^/ STAROSTWIE POWIATOWY|VI W
SANOKU:

3f qft,,9? ń-
Składnjki mienia ruchomego o Wańości pov/yżej 10 000 Złotych (w przypadku pojazdó\i/ mechanicznych należy
podać markę, model irok produkcji): ł;( €ło tu aLnnd
Zobawiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pażyczkj oraz Warunki,
na ]akich zostały udzielone (Wobec kogo, w związku z jakim zdażeniem, W jakiej Wysokości): i!!( dr? ,7l



Powyzsze ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż ne podśtawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie_

prawdy lub zatajenie prawdy grozi karą pozbawienia Wolności.

Sanok dnia. .! 6l 0 j. ;i;ljg
rmiejscowośc, data)

Ąa,Qt-._,ę<- \:- oj_(
(podpis)

1 Niewłaściwe skreślić. "2 Nie dotyczy działalności WytWórczej W zakresie produkcji roślinne.j izwierzęcej, W formie izakresie go§podar_
stwa rodzinnego.

3 Nie doiyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

2 Nie dotyczy dżiałalności \,^/ytwórczej W Iolnictwie W żakresie produkcji roślinnej i żWieEęcej, W formie i zakresie gospodar-
stwa rodzjnnego,

3 Nie doiyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowlch,


