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członka zanądu powiatu, sekreta-'#ff::§:l5#:i*i:?":ńrownika jednostki organizacyjneipowiatu, osoby zarżądzającej i członka organu zarządzającego powiatówą osoUą piu*ną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

S,,^ ,,'. L_
,,......, dnia ....i,ł...'.Y..:.::i{.,., ..

(miejscoWość)

obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupelnego wypełnie_

2, JeŻe_li poszczegÓ|ne rubryki nie znajdują w konkretnyrn przypadku zastosowania, naleźy Wpisać ..nie dotv_czV".

3, osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składnikóW mająt_kowych, dochodÓW izobowiązań do majątku odrębnego imajątku objętego -iłt"ń"łą *"polnością ma_jątkową.

4. oświadczenie maiątkowe dotyczy majątku W kraju iza granicą,
5. ośWiadczenie majątkowe obejmuje róWnież 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.

czĘŚc A

UWaga:

1. osoba składająca oświadczenie
nia każdej z rubryk.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne gromadzone W Walucie polskiej: ,, , .

ll.

1, Dom o powierzchnil ,...,,'|.i!,

2. Mieszkan ie o powierzchni:

3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:,,.,,,.

o wartości] ,iĘ

.. .. . l.: .i, ..t ,l--: |:_ _:.;,_.; !.)_r...i.l.|.ł. \

(m,ejscelal-udnlenia,slahowisho'ubiunkcla)'
po zapoznaniu się z przepisami lstawy Z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadżenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U, Nr 106, poz, ois, z tgss i, ti|' llo, poz, 715 iNr 1ó2,poż, 1126, Z ]999 r, Nr 49, poz, 483, z 20oo r, Nr 26, poz, 306 olaz z 2oo2 r, Nr 1]3, poz, 9B4 i Ni21+, poz,1806) oraz
UStaWy Z dnia 5 czerwca '1 998 r, o,samorządzie powiatowym (Dz. lJ, z 2001 r. Nr 142, paz, 1592 oraz z 2oo2 r. Ńr 23,poz.22Q, Nr 62, poz. 55B, Nr 1l3, poz. 9B4, Nr 153, poz. 1271, Nr 2o0, poz. 1688'i Nr 214, poz. 1806), Zgodniez afi. 25a tej Ustawy oŚWiadczam, że posiadam Wchodzące w skład małŻeńskiej wspólności majątkowaj lu-b sta_
nowiące mój majątek odrębny:

l,

:!.:l1,':1 , ,, mŻ, owartości,_.__'_?:__ dt t 
i, 
rj ,,Iytułprawny. ,-:..::.-.',.,,,,

. ... .2.1 .:.|.... mż owańośc:,,,,,l,],:,,!,:," ] l,] ,,,,, , tytuł prawny:.,,1,-(,r,}, ,-,.,]:-,lł

, , ,, r.},,<, , ,, g!:lł .:.1

uĄ",t
, , poW]erzch nia:



4. lnne nieruchomości,

powierzchnia: .,,i.),,),l:,,i,ł,,i-l,1 l .,, i: :r,,,1i:,':],,.,J -'. -,

o Wartości: ,, ,,,,,,, i:,,.',. ,,,:l
tytuł prawny:,,,,,. .,,.!,.i,i:!lałY.., yy:.,:irJ|:j,|1,,,.,...,,,.,,.

lll.

Posiadam udżiały W spółkach handlowych - nalezy podać ljczbę i emitenta udziałów:

I

I
l

t
I
i
l

j'3 
" v,. *

udzlały te stanowią pakiet większy niź 10% udziałów w spółcę: , ,. ., , ..rł'l, , . C, !.: Ą ,,i,:i, , ,. ,.. , ,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: .,.,,,l.|ś,....,.ri,:i.\".ł7....,_..._

lV.

Pos]ad:m akc]e W seólkach 

:androw*k 
"T:[:,Tć Iiczbę i emitenta akcji:

. .J..l ..
akcje te Stanowią pakietWiekszy niż 1oo/o akqi W spółce - -- ... lY'.!... 9!,.i:t .1r.li......
Z tego tytUłu osiągnąłem(ęłam ) w roku ubiegłyrn dochód W WySokości: ,,,,.,..,.,,,::!.....v',l,.r.\.l.!,i_....

Nabyłem(am) (nabył mói małźonek, z Wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoriaanego, iĆn zwiąŻrow lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciU W drodze przetargu _ należy podać opis
mienia idatę nabycia, od kogo: .,,,.,,.,,,,,,,,...,,.,rł.!,..,.;lc'.l:1Jj ._..,...,. ..,_.,.

Vl.

1, Prowadzę działaIność gospodarczą2 (na|eży podac formę prawną i przedmiot działalności):
_ osobiście - ,..,..,.,,, ,,,..!:.'1... -c.!.u.:-1|,l,:1 ...,.

wspólniezinnymi osobami ,,.,,.,,:],j]:.,.i'l:i::!:"]+,Lj,.,,..,.,....,....

Z tego iytułU osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym przychód idochód w wysokości: ,,, ,,, ::,,,:, ,,, l l.',.i7l ::1 ,,.,,...,
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pżedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): _., , ., ., , l,].,1- , , ,,-,1.:-, !, r-,l;,, , ,,

- osob jście ,, , , , , ., , .,. l,,r,ir. ,rla,}3 r.,,}

- wspólniezinnymi osobami ,,, ,, , ,,,,,|i,,,,:.],::1.7t.,3.__..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ., , ,., , ,.".:. i.. ,. . .(:',,: /1 l:,,1 ... _..

vll.

1, W spółkach hand|owych (naZWa, S,edz ba spółkil ,,,ł,i,:,,,,,v.|łł/.:1..,.1.

-Jestem cz}onkiem zarządu (od kiedy): , ,, .. .....|y:,.....I!..i.l,t
.._ jestem członkiem rany nadzo.cze) (od kiedy): ......... ..4.'.i.....y(tl,ir1, ,,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .,,,.,,,,,.,.,. r|l,ę,,. ..ł{l\_,_;_.,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód W Wysokości:

2. W Spółdzieln iach:

||a (



ł

3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
a, < ,l,L'l!lć!\

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ,.,,,,.,.-..,,..,,5.<.....ł*|xi:'1.>.
,J

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): --........;'!.'.(.....+łLy!yj!n,,,

Vlll.

,

x.

Zobowiązania pieniężne o Wańości powyźej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz Warunki,

:" ].1::n,"::n] ::::]":: y::": *lY]. *,*,i-,tl 
1rĘ#.,1_!","n'"m, 

w jakiej Wysokości):

J.l



Powyższe ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

- 
Niewłaściwe skreślic.

2 Nie dotyczy działalności Wytwórczej,W rolnictwie W Zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i Zakresie gospodar-
stwa rodzinneoo_

'Nie dotyczy rń nadzorczycn społdzielni mieszkaniowych.

(miejscowość, data)


