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stanowisko lUb funkcja)

po zapoznaniu się Z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności 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 1999 r, Nr49, poz,483,z 2000 r. Nr 26, poz, 306 oraz Z 2002 r. Nr 113, poz, 984 i Nr 214, poz,1806) oraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samoządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r, Nr 23,
poz.22Q, 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, źe posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej Wspólności majątkowej lub sta-
nowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 8 Ę 8Ż 6 / OŻ

- środki pien jężne gromadzone w wa|ucie obcej: Nie DOTYCŻ /
- papiery wańościowe: Nl€ DOI I C L /

na kwotę: f\l,€ DoTyc,łv//
ll,
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3,

Do,n o porl"'-..lflnitr 'al"#,o wartości:Nl€ 
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M jeszkanie o powierzchni:f.',lE $o-iylx , o WańościlllE łaf l|yuł pru*ny,

Gospodarstwo rolne: dl€ DÓl_y:ai

rodzaj gospodars *r,ł'Ę D CT/Lilcńierzcnnla: 
N 1€. r' 

/ "' /
o wańości:|J 16 Dary cly
rodzaj zabudowy: N lć D d?łc 7
tvtuł prawnv: lJ l C DO1\oĄ'|/l
Z tego tytułu osiąg nąłem(ę{am) w roku ubiegłym pżychód i dochód W Wysokości:

sANoK, dnia rJ)- 09,t0l5
(miejscowość)

Uwaga:

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

2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdu|ą w konkretnym przyPadku zastosowania, należy wpisać ..nie doty-
czy" ,

3, osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
jątkową.

4. ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraiu i za granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje róWnieź Wierzytelności pieniężne,

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



4, lnre nieruchomości: 0{l{ Dorycly
powiezchnia:|ł tf, Dor7 uy/ l

owańości: N,t Dolv&y '
ll

tytuł prawny:fiJt6 Dr| 'r|
lll.

posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podaó liczbę l emitenta udzjałów: |lłe Dor yc ly
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ł!,€ DOĄC t/ / /
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości:OJ tE! DoTict,,

lv. 
l/

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaó ljczbę i emjtenta ałcji: NJ /F \ory cy
akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcj| w społce: /! i€ DlT yc ly /

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W WysokosJ, ru fE DOTY d2\
//

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,,z Wyłączeniem.mlenia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-bu Państwa, 
,jnnej Państwowe.j osoby prawnej, jednostek 'sańorządu 

ierytoriainego, ' iiń związrow lub od ko_munalnej. osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w dioór; p;"tu;ń ]''naleźy podaó opismienia i datę nabycia. od kogo: 
N lć: DoT \/ .,\ y

vl.//
1. Prowadzę działalność gospodarczą' (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoścj): 

f.] l€ Dol11 6r,1
-osobiście:fi]if DOTYCI,1 -- /'/
- wspó|nie z innymi osob/ami, ŃtE 0 o7ycly
Z tego tytułu osiągnąem(ęłam) wroku ubiegłym p#ychód i dochód w wysokości:|J if Doryó|,f

2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): rV i e Dan c ł.y

- osobiście: tlrc DarYoty /

- WspóInie z innymi osobami: r,l rc pOr\f C1/
Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pźychód i dochód W Wysokości: [Jlr

Vll.

1, Współkach handlowych (nazw:] s€dlba spółkłĄiJ DałClf
- jestem członkiem zażądu (od kiedy):[\/€ DOrVclV
-.Jestem członkiem rany nadzorczĄ(od kiedy): rĆ Olory CY

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ł,](€ 7aiYay
Z tego tytułu osiągnąem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochóó w wysokosci: Ąj i;
2. W spółdzjelniach: N |Ł ? or| cL I
- jestem członkiem zaźądu (od kiedy): N|ó 2oil1 cI!'
_ jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): Ntę' Datycty
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)| 

N rc ooiy cĄy
Z tego ty,tułu osiągnłem(ęłam) w roku ubiegłym oochód w wysokbści: 0Jre aoryoti

Dołyczy

DoT/uf



3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą 
fi| ł € D or.1 c7

- jestem członkiem zażądu (od kiedy): 
/\J l€ OOry C tY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): N|€ o.at\ ULy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kledy): Fi ie QorYctY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam ) W roku ubiegłym dochód W Wysoko sci: yllę QaTIuf
Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu _zatludnienia lub ińnej działalności zarobkowej lub zajęć, z podanien] kwot
uzyskiwanych z kaŻdego tytułu: DocHoD Z TYTUŁU ZATRUD].llEN lENlA W STARosTŃlE PoWlAToWYM W
SANoKU; 2G)DNl€ ? QtT- 3ł, 32 llą or .FtŃ
lx DocuJc rf płi alNąl ZśaOtiy' 

i!::i (:tłłr|',!,y.til' 
^T?'rr,ł&ł,H::§Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów rr,"ecrlanicźńićń "ńlezy ,/

podaó markę, model i rok produkcji): fr t e Dpry c ty

x,

Zobowiązania pieniężne o WańoŚci powyże,i 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz Warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, wlat<ie1 wysońoscij:

t,l L€ D)IłC7



Powyźsze cśVriadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podaniel niłprawdy lub zatajenje prawdv grożi kara pozbawienia Wolności.
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sanl,auoJ(,/-05ŻOr45

(rn iejsccłvośc i data)

1. Niev/łaśoiu,e skleślić,
;2. llie do:ycz] lz ałaInc,ści WytWórcżei W zak.e§ie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa
|0dzinnego,
|3. Nie do':yczy rad nadzorczych spółdzie|.i mie§żkanjowych.


