
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
członka zalządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego powiatową
osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

.....§ał.Q-*..,., dni^.ł!..1.ę!:..?.ę§L.....r.
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupelnego wypelnienia każdej z rubryk.
2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĄl
wpisać "nie dotvczv",
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego malżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
ó. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca

położenia nieruchomości.

CZESC A

Ja, niżej podpisan y(a), .............u-.1.1(!.{..ę.(...il.u.r.?/,,{.a,u....,,,.......,........
_ (imioqa_i nazwisko qraz nazwisko rodowe)

urodzony{Ą y'.Ź.a.ł(.,.r'_I.{f....,_w ....,.,..a€.?2!.O_!!.!Ź........,,............
.....7łę.łiz.a,łr-..k?źA,,...7.ś-ź.ć-Z...{..:.źłęźZ...:...łZ?..ĘłIo-ś_......................,....,.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lLrb funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 199"lr. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 10ó, poz.679,z
1998 r, Nr 113, poz. 715 i Nr 16ż, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz.306
oraz z ż002 r. Nr l 13, poz,984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustavr'y z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz,U,z2001 r. Nr 142, poz. 1592 orazz 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr l53, poz. 1ż71, Nr 200, poz. 1688 iNr 214, poz. 1806),
zgodnie z art,25c tej ustawy oświadczam, źe posiadatn wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne:
- środki pienięZne zgromadzone w walucie polskiej: .ę.ł..,ą.f.!?-.ę.(.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ,. P.(.,.,2.1.a..€!/.ę 9

- papiery wartościowe: ... (./f ..Ą2Ż.(.? Ż.
na kwotę: .aC.ł9.7 I C.?..Z....



II.-i,Dornoporui"rzchni:ąś,I{Qm2.owaftości:,!.?.9.ę:.ę..:Irytułprawny: 
!I.?.?!.1ł.źt..ź1!l!:§.ł4

2. Mieszkanie o porvierzclrni: ł/.€...b-?,tr,Q7-......... n2, o wartości: Łłl,.ł.?.VR.Z....tytuł prawny:
.. (y.( €.,Ą.o- I/. ! ?. 7.

3. Gospodarstwo rolne, rodzaj gospodarstwa: kł.,!ęŹ.{ł7,......, powierzchnia (1.1?Ż!?.Ż.....
o *aitoś"i, /y./ć..łPrrę,7...............,......rodzaj zabudowy: ,.ł./r:..!.?a,(.{.łZ.
tytuł prawny : .ł t i. ł ?.7. r..C.?.r,

Ź t.go tytułu o.iągnąłem(ęłaln.1 w roku ubieglyrn przychód i rlochód w wysokości: /U.a..!..?Ż!!Ż
4. Inr-re nieruchomości:

powierzclrnia: k/ź/.(ź...ę.Pt,..:.€(".:...łź.ł(..łg.?.(.?...ł.(.!.|ł.urr./.rł.-aV2ł/ !
o waności: ..,7,e!2.!ź..n-..4.ź.P.kt?.łr....?-4l.Zł.(.?.................
tytuł prawny :,. p. ź.?.a,ł- H ź n: łp {l.:...( ź, ł ł n ł.rł ź

III.
Posiadaln udzial1 w spółkacIl handlowyclr - naleźy podać liczbę i

emitenta udzialów: .,..e /f,.ae.trę.Z.
udziały te starrowią pakiet większy niź l0% udziałów w spółce.ł.l!...4,9.(Q.7.
Z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .(!.f..ł9.V.!.2.Ż.

Iv.
Posiadam akcj e w spółkach handlowych - należy pod ać liczbę i emitenta akcji:..ł/i!?.V..!.?.Z,..,,...
akcje te stanowią puki"t .iększy niż 10% akcji w spółce: .Ł!.Ę)-aa.rł?.r.,...,,.,.......:.:.........,.,......
Z tógo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn doclród w wysokości: a.lĘ.ł9.?. RZ.

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od kornunalnej osoby prawnej następujące mienie, ttóre
połlegało zbyciu w drod)e przetargu - naleZy podaó opis mienia i datę nabycia, ocJkoeo:4l!..łlłc>/

vI.
l_ prowadze d,łialalność sosnodarcza) (należv nodać fortne orawlla i orzedmiot dzialalności):

'7p/żl7'C?4/Lł4, 
"arsrp łlebćŻF ,l ił2? 7/,?ćo4k/ 6)t{żea,l/a,// ć?,1/ć

- wspólnie z innymi osobami .,..72(...........,...
Z tego tytułu osiągnąłern(ęłarn) w roku ubiegłym p.ry"LOa i ao"ni;;il;;t;;;i,Źr'.łtł.łl,Ź..-b-,.!'

2. Zarządzall działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności fuależy podać forinę prawną i przedrniot działalności): .łI€,.ł,O,Ż.!.?.7.,,

- osobiście . łlt, )eż(?.7..
- wspólnie z irrnymi osobami ..{..tł.,Ję?rc-?,7.
Z tego tytuh osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochódw wysoko Sci: .ł!,(!?..?Ż,.ę.?.2..........

VIT.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .,.ł.lf..ł?.tr(?.t

- j estern członkiem zarządu (od kiedy) : ....., il ! f .. A ę,Z. /..ę Z.r-...,.....

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..łlł:..ł.ęł-C?Ż-
- jestem członkiern komisji rewizyjnej (od kiedy): ...P-/€..!9.ł(§.?Ż
Żtego tytułu osiągnąłern(ęłarn; w ioliu ubiegłym dochód w wysokości..,U.G,.ł.o-?,ś-?.Ż....,..

2. W spółdzielniach: ...... łt €.. 2.Qł(,?.|................
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .. (.G: J?.(.r.ę 7-.



vIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowei 116 zaięć, z
pgdaniem kwot u.zyskiwanych z każdego tytulu: ź.!?!(ł!.K,,?.?..ą(/-.:.t/.?.?..1!łr,ę.ź.,..Plłrz........
.p.ł.(€.@.,:.4.1,ł.24?,?.<|/./ź%ż.ł,2Iłł.-.</.ź?ą.4.N-ę!.4!).??.łz...16żŹĘ.1/{.,.....

zobowiązania pieniężne o waftości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, najakich zostaly udzielone 1wobec kogo.rv związku z jakim zdarzeniem, w iakiej
wysokości): t?€A.?.(..r./p.If,ś??./-.?.?,..2.ł,ąę-€.4ęa..,.??.ę.t:ś..,,,.Żł.?.r.ł,o_ł.(a... '

- jestern członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...ł.(?:-4.ęrr.€?.r,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w wysokoSci: ł.(.t-.ł.O-ż!.?ż

Powyższe oświadczenie składaln świadotny(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kala pozbawienia wolności.

fu,r eł, ?t Q.ź ?o / r, .{p/' aż.r./. af7 da7/ź
(miejscowość, data) / 

1pod pis_)

l Niewłaściwe skreślió.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkarriowyclr.


