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uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaldują W konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv-
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió pżynależnośó poszczegó|nych skladników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maźeńską wspólnośclą ma-
jątkową.

4. ośWiadczenie majątkowe dotyczy maiątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie majątkowe obeJmuje równieżwierzytelności pleniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje |awne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoścl.

OŚWADCZENlE MAJĄTKOWE
członka zarządu powiatut sekretaża powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki or9anizacyjnej

powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zanądzdącego powiatową osobą prawną
oraz osoby Wydającej decyzje administracyine w imieniu starostyr

czĘsc A

Ja, niźej podpisany(a),

(miejsce zatrudnienia, stanowi§ko lub funkcja}

po zapoznaniu się z pżepisami ustawy z dnia 2,1 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej pżez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz, 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, 9oz.306 ozz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz
ustawy z dnia 5 czgMca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr ,1,13, poz. 984, Nr 153, poz, 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie
z aft. 25c tej ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej Wspólności majątkowej lub sta-
nowiące mój majątek odrębny:
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zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w wa|ucie polskie1: , |Ąg ,@O ,* W'deą
- środki pieniężne gromadzone wiłalucie obcej: l.('I C UilĄYUMł ("
- papiery wartościowe: h1 e C,a,'rY qą 'J V

na kwotę: '.,J U _
ll.

1. Dom o powiezchni: J,&] ,.n', o 
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2. Mieszkanie o powiezchni:Ą|,Y dtĘw-2, o wańości:

3, Gospodarstwo rolne: i{tĆ'
rodzaj gospodarstwa: , pbłieo(/nia:

o Wańości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pżychód i dochód w wysokości:



4. lnne nieruchomości:" 
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lll.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - naleźy podaó liczbę i emitenta udziałóW:

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

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

lV,

Posiadam akcje W spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji W społce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości:
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V.

Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, z Wyłączeniem mienia pżynależnego do jego majątku odrębnego) od skar-
bu Państwa, innej państwowe,i osoby prawnej, jednostek samoęądu terytorialnego, ich związkóW lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu W drodze pżetargu - należy podać opis
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nabycia, od kogo: 
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1 . Prowadzę działalnośó 9ospodarcz{ |należY Ę?d.ai 
fo_rmę Pjawną i pżedmiot działalności):

- osobiście: t1 |\ te UłW^Ąq

- wspólnie z innymi osobami: 'J t

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pzychód idochód w wysokości:

2. zażądzam działalnością gospodarczą lub jestem paedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podaó formę prawną i pżedmiot działalności):

- osobiście: ł ljfłe dOł1Uał
- wspólnie z innymi osobami:

Vll.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rany nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjne.j (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pżychód i dochód w wysokości:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pźychód i dochód W Wysokości: 
_

2.Wspołdzielniacn l, y,e dłĘę"-/ r
- jestem członkiem zaządu (od kiedy): (J cl

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

tl tr,e Wry/



I
3, W fundacjach prowadżących działalnośó gospodarczą:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tggo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

VlIl.
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Wysokości:

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub za,ięć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaŻdego tytułu: DocHÓD Z TYTUŁU ZATRUDN|EN|EN|A W sTARosTWlE PoWlAToWYM W
sANoKU:

;''"^" tą76tĘ , 4Ę , lllrmLŃ Werpuę / ł łlł:, n
Składniki mienia ruchomego o Wańości poŃyzej lo poorąłotych (W plzypadku pojazdóW !\ech anicz)ych należy
podaómarkę,modelirok§rodukcji): ĘC(WPruOa UObOk4' Ąful X{x A& /?Ńd , 3OoĄ C/ Jl
zobowiązania pi/enięzne o u//rtos.i ń'o*yz"j TO OOO ańn, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzieIone 1flobec kogo, W związku z jakim zdarzeniem, W jakiej wysokości):

/



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podśtawie art. 233 § f Kodeksu karnego za podanie nie-

prewdy lub zatajenie prawdy grozi karą pozbawienia Wolności.

sanok dnia.
(miej§cowość, data)

2ż ,0ą , 'łp(y rv.

1 Niewlaściwe skreśl!ć. ,
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej W zakresie produkcji roślinnei i zwierzęcej, w formie i zakre§ie gospodar-

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.

2 Nie dolyczy działalności Wytwórczej W rolnictwie W zakresie produkcii roślinnej i żWiezęcej, W formie i zakresie gospodar-
stwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.


