
ośWhDczENlE MAJĄTKoWE
członka zażądu powiatu, sekretaża powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej

powiatu, osoby zarźądzającej iczłonka organu zarządzaiąc99o powiatową osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1
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']_ L ul. LL' (miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego Wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó ..nie dotv-
czv",

3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność Poszczególnych składnikóW mająt_
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską wsPólnością ma-
jątkoWą.

4. oświadczenie maiątkowe dotyczy majątku W kraju i za granicą.

5. ośWiadczenie majątkowe obejmuje róWnież wieżytelności pieniężne.

6. W części A ośWiadczenia zawańe są informacje jawne, W cżęści B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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Q.|z t.J
po zapoznaniu się z pżepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 l, o ograniczeniu prowadzenia dzialalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U, Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 iNr 162,
poz. 1126, z 'l999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r, Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz, 984 i Nr 2,14, poz.1806) oraz
ustawy z dnia 5 czeMca 1998 r, o samoęądzie powiatowym (Dz, U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 l, Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz, 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie
z ań, 25c tej ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej Wspólności majątkowej lub sta-
nowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne: lńia^ (Ę llle |-u1

* środki pienięźne gromadzone W Walucie polskiej:

- środki pieniężne gromadzone W Walucie obcej:

- papiery wańościowe: /uLL ( ( t4 iLlu ,..1
na kwotę: ą^i ę ([liu.,xlr '

,,. ')

4trc fLe,ir-1l,-r.l
ruu{ (tcltlC;+1 '

,l, Dom o powieźchni: m2, o wańości: tytuł prawny: t u i< rl§h \ ć ŁL l

2. N4ieszkanie o powieżchni: m2, o Wańości: tytuł prawny: ĄL'ir, h ctl c r_. 
,

3. Gospodarstwo roIne: Ą;e 6|q ttitr-ii l

rodzaj gospodarstw u, , , powierzchnia: Ąrl{ (k(ui Cr.1
o wańości: /Litł , ( |i l11r-",r-1

rodzaj zabudowy: ,,r,; C'Ę it,i r.,
tytuł prawny: X.łt ę,lglq tir,
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłń) Jv ioiu'uoiegłym pżychód idochód w wysokoścj: 4it1 6i"a ltr.l_...i

t

ttoutu*r" ilewpt,



1i;\v.c i IlZ:
4. lnne nieruchomosci: ć.l-,,L(.ildi Ą.,' L,_-Q

powierzchnia: C ,7l tŻ L.c
o wartości: ó! .1-ł Ę C ł ' i l,., CrJt,( r'
tytuł prawny: n \".:-;-rr7t r.i (ć

,l

lll.

ć, l'l3Ż 1"o 
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ił'b.."1^_:

Ilą trlrc.iL ;;(r'tŻ t.i rłłżi,Ł 
1

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podaó |iczbę iemitenta udziałów: ,Lr-r z. ćt ć (l,( :^,
udzjały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w społce: L. t C 6[ u, [1, L z .1 I

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Lu, a ('{ł-lt_, L _\l
lt

lv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: Lrię' ćL,C (1 ( l "
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ,t"Le ć|f iŁrc a _, . 

-t

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,}.i6 r(ctt,t:-t,
l

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z Wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich związków |ub od ko-
munalnej osoby prawnej następu.Jące. mienie, Ętóre podlegało zbyciu W drodze przetargu - należy podać opis
mienia idatę nabycia, od kogo: .LLri f,,l pTL,Lll
Vl.

1. Prowadzę działalnośó gospodarcząz (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście: N;-( §|6Tt1l lu,

- wspólnie z innymi osobami LLił (,k?L;i ).,"1

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 4 rte rleiFr_1 c ^_.1
2. Zarządzam działalnością gospodarczą |ub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikjem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności) j Ąafo Ob Ę 
tL 

!..^ 
{

- osobiście: /u"[ J I tć \rlt r,.-,

- wspóln je z innymi osobami: 6Li ę flL$tic z,i
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód

Vll.

idochódwwysokości: ł,ie,c(c{Lr( t-lt-ll

L.t? ,ć\ śŁr_i C ^- t
l

/ctł, tcęĘ*,rtl

1 , w spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ł,L i+l CtPĘ, L t t 
1

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): . l-t i e ( !C\l t 
,. u ,

_ jestem członkiem rany nadzolczą (od kiedy): .t_i i e ,CtŁ iL, 1t 
r. 

,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): f911ol o(p Ęlc ,__(_,

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

2. W spółdzielniacr'l, fui L € CIP tri. ',.,
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): r",t ,- Ć k Trt( * i

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .r.i1 'C(CtL 
t( Ż r ,

- jestem członkiem komisji rewizy.jnej (od kiedy): Vt i,4 &'t6 i t 1 t .r--,,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: §t t ( p|p-f,'ic ,',\

M,uęBW'.i^n 1iwt



;-
3. W fundacjach prowadzących działa|ność gospodarczą: ,tLLc ÓĆ \'r" 1t 

rt1

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ,,^-.,,-p e',(c tCtc ,:",ł

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): i ui p f'lP tł 1i ;," 1

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): {giE (tc (rlł_,:-",,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: t..t, 6\3\i 1C 
uer

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej. działalności zarobkowej lub za.jęą 
_z_ Podaniem kwot

uzyskiwanycń z rai-oego tytJłu: DotlrÓD Z TYTUŁU ńTRuorulenterulA W sTARosTWlE PoWlAToWYM W
SANOKU: 

'7 
17T rv,.,_

lx,

składniki mienja ruchomego o Wańości powyżej 1o 00o złotych (W przypadku pojazdóW mechanicznych na|eży

podaó markę, model i rok produkcji): L,qp dćtlltĄ1
x.

Zobowlązania pienięźne o Wańości powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i,lożyczki oraz warunki,

na jakicń zostaiy udżielone (wobec kógo, w związku z lakim zdafzeniem, w jakiej wysokości): .r_ct,l r-tp Lrc l_,

\Llłqorot* Q|o.*u,,".



PoWYŻsze oŚWiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy glozi karą pozbawienia wolności.

,tt L,cvltc tr .vc. ?ie,ict r1
0 (poopls)

1 Niewłaściwe skreślić,
2 Nie dotyczy działalnoŚci Wytwórcżej W zakresie prodUkcji roślinnej i zwiezęcej, w formie i zakresie gospodar-
stwa rodzinnego,

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

2 Nie dotyczy działalnoŚci Wytwórczej W rolnictwie W zakresie produkcji roślinnej i żWiezęcej, W formie i zakresie gospodar-
_ 
stwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.

sanokdnia. l] ('t lL tr
(miejscowość, data)
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