
OSWlADCZENl E MAJĄTKOWE
członka zarZądu powiatu, sekretarza poWiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organiZacyjnej

^^u,i..li ^ś^h|,7żrżż.lż)i?Cqi i rzlońue ^rr]a^L^va.la^i 
jrćp.'.l nnL^,riaf.|wa .!ś.th2 n12wn2

oraz o§oby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyj

L);n,rłŁ,-
(miejscoWość)

UWaga;

1, osoba sktadająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie_
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne lubryki nie znajdują w konkretnyń przypadku zastosowania, należy Wpisać ..nie dotv-
czv".

3. osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest określić przynależnośó poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodóW izobowiązań do majątku odrębnego imaiątku objętego mażeńską wspólnością ma-
jątkoWą.

4. ośWiadczenie majątkowe ciotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczen ie majątkowe obejmuje również wierzytel ności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre_
su zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia nieruchomości.

po Zapoznaniu sję z pżepjsami ustawy Z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu p|,owadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U- Nr 106, poz. 679, Z 1998 r. Nr 113, poz, 7l5 i Nr 162,
poz, 1126, z 1999 r, Nr 49, poz. 4B3, Z 2000 r, Nr 26, paz. 306 oraz Z 2002 r. Nr 113, poz, 984 i Nr 214, poz,1806) oraz
ustawy Z dnia 5 cżerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2D02 f. N.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 ai.. 25c tej usiawy oświadczam, że posiadam wchodzące W Skład małżeńSkiej Wspólności majątkowej lub sta-
nowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 1^,u. ''J

.._ środki pienięzne gromadzone w Waiucie obcej: i;.v, { ą.\, ,\,;
v.L,o Lą , -.

* papiery Wańościowe:
na kwotę:
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l3. Gospodarswo rolne:.

rodza.] gospodarstlv"L ' " 
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rodzaj zabudowy: i-,,|' Ł at_,, LC1 {,L1

tytuł prawny: ill,,,,' o /ur|; * 1

Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód W wysokości: '_"".'a u,L.L

4. lnne n ieruchomoścl:
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o wańości: Ąv"iŁ et*;ij",,ł1,
tyiuł prawry: i,.i .L.l(>,/, l
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Posiadam udziały W spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta udziałóW:

/l _r, ,, 
', 
Ul[1 l i

takiej działalności

0t tt- ut, ., ,

Vll.

1, W spółkach handlowych (nazwa, siedzjba spółki): |;l,,.,ię d, il,Łc, ł-,;

- jestem czloĄkiem zarządu (od kiedy): ',Lr l- Ł,t J' l-i ',] !

-.]estem 
członkiem runu n"oror"."1 iod n'"Ou;, ,r'Ur'e wlu.LT,,, L 1

- jestem członkiem komisji rewizyjne1 (od kiedy): luL,* "Lu'"-',
Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokości: lltt'r.. pi r]. (-,-,, i 1
2. W spółdzielniach: i^79"'q aŁt tTa C'l

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): i"ul''e- r Łc La ,-l

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): _ v. t ".Lc.,.___.--
* jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

' 
Nv" ę_ C LcŁ{

Z tego tytułd osiągnąłem(ęła m) W roku ubieg]ym dochód W Wysokości '.,.. . t u ,< L.__, 
,

,) |)_
il.tl- Ł (,/L(. Ut- ( J,"j

V

udziały te stanowią pakiet większy niż 10Vo udziałów w spółce: ,tit ( sLu ŁL, "t ;

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym dochód w wysokości: ' L. t,. u L - L._ LL '

l
lV.

Posiadam akcje W spółkach handlowych - naleźy podaó liczbę iemitenta akcji:

2, Zarządzam dzjałalnością gospodarczą lub jestem przedStawicielem, pełnomocnikiem

(należy podac formę prawną l przedmiot działalności): ,,_u t cŁtĄr; 
":l

- osobiście §uJt_ O|-cĘe,., i| l,) _ 
ł

- wspólnie z innymi osobami ',,..'t utd Ę- L'- ,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: i"ri. ii C

akcje te stanowią pakiet Większy niż ,10% akcji W spółce: nr_r,_o oŁu} 
-1,1

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości: ĄUi " |t,u|it,t.:-"--,"/

Nabyłem(am) (nabył mój"małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoriaInego, ich związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu W drodze przetargu - należy podaó opis
mienia j datę nabycia, od kogo: 

iłJ ł_ d_uh v,,l,
vl. t

1, ProWadZę działalnośó gospodarcząz (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście ir;- t ,* LL L( i 'ą

- wspólnie z innymi osobami ,''ul. ii ;, Ć (C ( C, L'l

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokości: 
'LLt't q;L(/-L§ Ł,,i,,'



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

uCwL\ LĄ l
v

luł " yt11;g t, -,aĄvi

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): lł"W Ł r-Łu t,1_ ut,1

- jestem członkiem rady nadzorczą(od kiedy1: A,L'Ł ,OĘ-Ę LUr

- jestem członkiem komisji rewizy,jnej (od kiedy): |urł\ Ł- ał-łŁĘ Ąl
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: |1,ą'iŁ

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia_ lub innej 
"działalności 

zarobkowej Iub zaję9, z.podaniem kwot

u.v.r*"nv"ń. kazóego tytuiu: t >r ,2 q '?,{.r . e-h" ]- v,^-Oq ł Y''* u\ lu *l."|,' , 2Li s 1|L,_t(t| '}"('t l<J-l LuuLQu( -ł ,:-Łł D JJu,*-

lx.

składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 1o o0o, złotych (w grzypadku pojazdów mechanicznych n,alezy

podaćmarkę, modelirokp.orx"li,-Ó-Juói,ł-., ł l;ń,,"ą-Lrl Sr-Łt-Lr'ć'Y au iV v-'Lul-" ś;;;.i;,;, {L;Ł.. - bJc6. ^,ł-.Ju, Ox. hu"ur1_ł l' l_ava| ,ł.rć) J l d,OrO O



Powyższe ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iź na podstawie ań, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie_

orawdv lub zata jenie prawdy grozi kara pozbawienia woIności,

l_ ^ ĄCo"r,C, {9 ou ł.lłLi, wb"w V"Wu^,
(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślić,
, Ńi" ooty".v a.i"ł"lności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwielzęcej, w fofmie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rrd nadzorczych społdzielni mieszkaniowych,


