
OSWIADCZENIE NI]ĄJĄTKOWE
osoby wydaiacei decvzje administracyine w imieniu starostvI

',.żJa.niże jpocipisanyiu.,.........(?..a:.?)F...?.1....R'.,ą.,,,-.ę,,4.
1ińona i nanvisko

(miejscowość)

Uwaga:
1, Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prarvdą, starannego izupełnego wypełnienia

każdej z rubryk
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać

"nie dotvczy",
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńsĘ wspólnością majątko\yą.

4. Oświadczenie o stanie majątkołrlm doĘczy majątku w kraju i za granicą,
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzlelności pieniężne.
6. W częŚci A oświałJczeniz zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje ni€jawne doĘcące adresu

zamieszkania składającego ośłyiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

(..ł*l.ę,^z,a........€..r..ł.*4_,/......,
oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) €.a.4...4aŻ.3..#* ...,......-5,,,e*zaŹ.o:. ,,...........l...,.,...

.P....e.a..b,.1a-.z. ..ć?.o,Z,r'-ęr. a".*.....-P...o.o.a4*,,,,F.ąź.-..---.....ę......^<.:....*ł.ę.*".,
ź-T@€arrtr^#7*no*(rffi i.,ft6u'1?/--,-o,-2-,-e,,ź_.a"-.--,,

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkc.je publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.619, z l998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 1ó2, poz. 1126, z 1999 r,Nr 49,
Poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 t. Nr 113, poz,984 i Nr 2l4, poz. 1806) oraz ustawy z dnia
5 czerwca l998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr l42, poz. 1592 oraz z ż002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62,
Poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. lż71, Nr200, poz. 1688 iNr 214, poz. 1806), zgodnie zarl.25c tej ustawy
oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej :............€..?-..&,-<Ź

1. Dom o powierzchniŻŹż..al.a..ńu,ąl)ś r ..ł
ż. M ieszkanie o powi e r z chni,/ż/z. z./ a€. fuj, Gospodarstwo rolne: _ __ ł-- /-ri /'

II.

4. Inne nieruchom ości: .ą/zzźłle/ -Ź: -'/r'ć- - EŹ-..,''
powierzchnia: ..4Ź3.*,o-... ł/o.ł................o wańości: .......ń.....Ź.€^.# ----
tytu} prauny: ,a,,ó.?. ż-ł/. ża-łż..'..........łł. ą<Ę..ł/Zeo.ą -.----o -2-)*-.-ź-

l:2 a_ 4/.'!?:|2z"?-.o-' 44Ęźa -a<:,.-b źŻą _&-a'ą-<Żą,,-łą. - l o_-.,/:2'-^
|||.e. 6,€. óee,--._ <,- źą---za-|-i ar-;-,:ź* łe ł--.-ą Q ź^żł." ,.-_.
Posiadam udziały rv spółkach handlowvch - nalezv poclac liczbe igmitenta ua4ałów:f...ft?. :;.. .ę.Ęr-7SŚ_{4'-
udzia|y te sranowią pakiet uiększy niż l0% udzialbu,w spólc&1łż..ńĘłła.4/..-Ż....,44i--;'
Z tego tyłuIu osiągąlem(ęlam; rł roku ubiegłym dochód rł vysokości:-Ź/.r../. -*a4Zł.-2<:,- ."

<:ź: 
- - 

_---"'



vI.
l. Prowadzę działalność gospodarczą2 (nalezy podać formę

vII.
l. W spółkach handlowych (nazwą siedziba spółki): ,...,....,Z:1.,".ż da. ź2.€

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĄ

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) łv roku ubiegłym

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):,.,...............,-.ż2)6'...'a-..a.
- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): ..,,Ź/-ł.ż......&.-Ję§L€Iti czl()rLKtęIIl raoy aauzorazęJ (oo Kleoy): --.,1::./:.a.......ę<2.,;-..q-
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .. ŹłŹ_ <:......,*Źł

- lestem członKlem rady nadzorczeJ (od kledy): .......,a.'...<,ća..,.-:.4
- jestem członkiem komis.ji rewizyjnej (od kiedy): .....rż/zŻ......
Z tego t;tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Z tego tyułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...4/.:|6:.(.. ..*
3, W lundacjach prowadzących działalność gospodar,czą: . , ,/*Ź 1 *-.ł/g-:.:z.ę-

- jestem czlonkiem zuządu (odkiedy): .......,,.łŹŹ,.Ż.... aaa Źę,ło:.ł._*<:.. 7.. ,"-
- j e s t e m c zl o n k i e m ra d y n a d zo rc ze j ( od k i e d y ; : ........ż1<. ł:..... 1#.. ł{ę.,ł p_ *-

prawną i przedmiot dziaIalności1; . ... ....-Ź/r,,.łł,.,. . a'-o-..a
: 
","i'is. 

l!' _ _l, _",:,'2:ż',,,, ź .Z: ;:: łr'?-
- wspólnie z innym t osobamj,....-ł:ź7/-::'ł{'- ...#,zź---.,.---

- osoDlsCle..,....,..,.....-.za.{....,,.,...+z.ar,4{._1Jż..<#.....,,.....,
- wspólnie z innymi osobami. ..,..?...ł.ir{., ..&"zŹ-,.-- W§polIIlc Z lnnyml oSoDafill.......,..<.a.a:.........ąę.-,.4..-,.ć-a,.5ź::,.,.,
Z tego tyrułu osiągnąłem(ęłam l w roku ubieglym dochód { wysofo ścj: ,........,4ł!ł.ł< -*'. e..Ę-.,.-r--

odrębnego) od Skarbu Państwa,
od komunalnej osoby prarvnej

mierria i datę nabycia, od kogo:

-):ś-źź;--
vIIL
Inne dochody osiągane z tyrululłatrudnienia lu_b innej działalności zaroPkolej Jub zajlc. z podaniem kuot uz;skirvan;ch
z każdego tytulu,.......1...,-5,/,-a.:<.<...-.ł-:{. .r.4.+*r ....ł..-S]kł.-łIaZ łż..."ż,....<...ł#p,.ć,2.r:,ż

],-.-r^r..-r,,2 Ę.75a. r Ź?r.. ła..no2>,./--as'-- 2zv,. b7/2a>._, -2 ,--
IX. .-ź a,,.2' ł-,,a,J1.4€?

x.
Zobowiązania pieniężne o rvańości porvyżej 10.000 złotych, w tym zaciagnięte kredyty i poźyczki oraz warunki, najakich
zostaly _.udzielone _(wobec kogo, r.v zlviązku z jakim zdarzeniem, w jakiej ,,vysokości):
,..,4a.?..-<a.ć..........eźaźa.ć"..łź.-ł-4a...a.ź.ś.ż1:................_..

Ę' -==aa..='>€a-Ę



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż m podstawie art.233
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

§ 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lu

... *5 *a aź -......,.ż.,. a, €ą 24s-ź-
(miejscowość, data)

€a'.:'..,ą-,a*rr.s-4azaZ.
(poopls)

l Niewlaściwe skreś]ić.

' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślirulej i zwierzęcej, rł formie i zakesie
gospodarstwa rodziru:ego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


