
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starost'

Uwaga:
1. Osoba sldadająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgod,nego z prawdą, starannego i zupełnego wypelnienia

każdej z rubryk
2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

" nie dotvczvll.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić przynależność poszczególnych sldadników

majątkonych,
dochodółv i zoborłiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maŁeńsĘ wspóInością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkołym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierą,telności pieniężne,
6. W częŚci A oŚwi adczenia zawlrte są informacje jawne, w części B zaŚ infoimacje niejawne tloĘcące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CzĘŚC A

(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a),._Q9.,..ti_i.,../,Ł'6_}..... *.........._Q!}ń}.qS.\ł,l,,*.:,,.........Sl-y}i=!'J*wx.ą ...

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

Po zaPoznartlu się z PrzePisami usta*y z drua 2t sierpnia l997r. o ograniczeniu prowadzenia działalno ści gospoducze1 przez
osoby pełniące funkcje publiczrre pz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr l13, poz.715 i Nr 162, poz. 11ż6,Żl9g9r,Ń49,
P_oz, 483, z_2000 r. Nr 26, Poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 1l3, poz.984 i Nr 214, poz, 

'tSOą 
oraz ustawy z dnia

5 czerwca 
_7998 r. o samorządzie powiatowyn @z.IJ. z ?0O1r. Nr ]42, poz, 1,59ż oroŻ 20oz r. Nr 23, poz. zŹo, Nr dz,

Poz. 558, Nr 113, Poz. 984, Nr 153, poz. 1,27l, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ał. 25c tej ustaw}
oŚwiadczam, ze Posiadam wchodzące w skład małżenskiej wspólności majątkowej lub stanońiąJe mój majątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne:

il.
1. Dom o powierzchni,\9rĘ..§Ę|*i.n2, o wartości: lJ.|F...n.ai)iś.ĘY §4uł prawny: ....l)].tt.....Lc].9!.ĘY............,..,..,
2. Mieszkanie o powierzchni: ...']..3....... ., m2, o wańości: ..........,.,...........-,... 

^ qłułirawny: §.Łlt.Śi,i.i§.a..0.di-..i_[,rJ .
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: N.}".ir+,ł\!Ętwierzchnia;,ijiI... i,i j.YL(i o waności; .....l,,.ri....L...i.Y.k.I..............
rodzaj zabudowy: Nr:....WlftĘt...........,. 11łuł prawny: ..l}lr,.....LiNLr-i..,...............-
Z tego §4ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokoscl: ...iviĘ,...i-. j9.r-:i!(.Ł,......

4. Trrne nieruchomości:
powierzchnia: ..,.....Ń.Ę...._D_Pj!.lJ-:i........,...,....o wartości: ....!J.|F,.....QPi.\Ł,Ę.Y............
tyfu ł prawny:,,..,....N.t E..... §. Jj. i{ tĘ.t..

III
Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałow: ....!].l[:-....§a..f,+.Y........
udziały te stanowią pakiet większy niż 10%o lldziałów w spółce:........,§l]*\.....§d).§fĘJ,........

(miejscowość)



ry.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naIeł podać liczbę iemitenta Ą.ii: ....!..l:._......,],:',..:.Y.l[.t........
akcje te sTanowią pakiet większy niz 10% akcji w ipółce: .........,......l;.::,....*.i,.\i.f .i......,..,..,,...,...'
Z tego tytufu osiąg'ąłem(ęłam) w roku ubiegłym dóchód w wysokoś.i,.........!.:.li.....-v.(:l.*-*.f..-.....

v,
NabYłem(arn) (nabYł mój mŃżoneĘ z.wyłączeniem mienia pr4ynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu panstwa,
irrrrej Panstwowej_ osoby prawnej, ;eańtet< samorządu terytoiialnego,-ich ,*iąrł.o*'luu od iońnalnej osoby prawnej
nastęPujące mienie, które Podlegajo_1byci1 w drodze przetugu - nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

VI.
l . Prowadzę dzialalność gospodarczą2 (nalezy podać formę

prawną iprzedmiot działaIności): ....Ii..i;....,,1l,t*-r._"-l.t.}...,...........
- osobiście.....,......,.........,.....,.......,,...N,;}.......,,-.!.,:.,t.'J..l..........,
- wspólnie z in:rymi osobami..............\J.I]*.......i,,-i.i,C.1-1.1...........

^ 
Z tego t}lufu,osiągaąłem(ęłam) w roku ubieglłym prz7choa i dochód w wysotosci: i!.J,.r§...§9-iŚ.-tf*......

2, Zarz4dzam cs:ińalnością gospodarczą iub jesiem 
- 

prŹedstawictlem, pełnomocnikiem takiei działa]ności(nalezy,podać formę prawną i przedmiot działalnoSci):..... ..]J,l:.......,_lixirS..-.-.-.....--.:._l--*"
- osobiście......,..........,..........\ł..ii,....,l-.;..N.*.!...l..,......,.,...
- wspóinie z imymi osobami..,,...........§ń......:.,.:.iY!_r.t

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w wysokoś"i,.... .l,i..l.)i..i§]:,l-|".Ł.

Z tego łtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...Ji.\r;..!9f.1._'-.P..i

\TL
1. W spółkach handlowych (nazwą siedziba spółki): ....-']J.r].:_.,...§()N,l.ś.Y....................,........ ..

- jestem członkiem zarz4du (od kiedy):.........,.,........,....'ii.'§.....błifir-.\.................
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .,......,...i.;.l=-,......U.jlj:.t.{.................,..
- jestem cżonkjem komisji rewizryjnej (od kiedy): .....,..\,ł:.r\....,..i._t;Y:}.i....,............,..

^ 
Z.-tego. ty,trrłu osiągnąłem(ętam) w_roĘub!ęgiy.m dochód w wysokoś.i, ,....N,|i..,..".;.i.t.t |.f,.....,..

2, W spó}dzielniach: ,........,.....,.,.}.:i,....łaiPtĘS,.... ......... . .

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy), ...............,.._.i].i§-.-..t.O..ivtri,-.-.,--.......,...
-jestem członkiem rady nńzorczej3 (od kiedy): ....N.i.\i-....§iitf;ŁY...................,..

_ - jestem_ członkiem komisji rewizyjnej (od kied}): ..,,....jrl.i]:,...,..Di,\Ri!"j...,................

. 
Z*te^go tytufuosiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym ÓÓchód w wysokości:_....,.Ń.ii...§_DfitF-Y.......

3. W fundacjach prowadzących dzińalność goipodarczą: .......NIĘ,....,D.lI*in*-....,...........
- jestem cżonkiem zarządu (od kiedy): ...._...-..,,...,.....,.......,.}.i§......b§Ń.a'r-i...,... 

'_ Jestem cżonkiem zarządu (od kiedy): .............,,...,.....,.......,.}.i§......b§jY.LF-Y...,...
- jestem cżoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): ....,.................Li.lĘ.....§§Ń#r9.....
- jestem cżonkiem komisji rewizyjnej (od kedy): ..........,.......!0.iF-.,....SXiX.ir-:ł.....
Z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg§m dochód w wysokości: ...l.)iĘ.:.i;..i.r;j,.l..,...,.

In-ne dochody osiągane.z §,tułu zatrudnieni-a lub- Ęnej .dziąląInośqi : ?{9b$wój iub zajęć, z pxdg;lefi lwot uryskiwanychz kżdego tyfufu:..........,St.L[D,i-.....,.,.śj.].....aę.7'iLlv],9-.......i.--.v:.:..1.............=..,.,........,r.r..rT.}.,_r_'j-:._::*

Składniki mienia ruchomego o wmości powyżei 10.000 żotych (w orzvoadku
markę, model i rok produłcji): . ........ ....._...,N..li§l.:,Ń.....§ j.hi-.śiS_1 

.

noiazdów mechanicznych naleĄ podać

x.
Zobowięania pienięŻTre o wartoŚci powyżej 10.000 z}oĘch, w tym zaciągnięte kedyĘ i pozycżJa oruzwarunki, na jakichzostałY udzielone (wobec - ko*,^-,y,u,,,r*ąrh ź ;ułiń 

' 
zdarzeŃem,' w jakiej wysokości):



powższg oświadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie ań.233 § 1 kodelau karnego zapodanie nieprawdy lubzalajeńe pruwdy grozi kara pozbawieni" *ońóŚ"i

ttr|" Ft"L..o*
rp;l;i;i

S..ę*.*,ęh-,...,.!:,..,..otl, ?.ń
(mi ejscowość, data)

' Niewłaściwe skeśIić. "

' 
il:'"::*a"***l;:;1*wo'c'".i w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakesiegqsB_o_d4l_só,Ta ro-dzimego,

'fli;:ao;a,#i"Ł1r"Ó"rrrpOła"ielnimieszkaniowvch.


