
oŚwIADczENIE MAJĄTKOWE
członkl zarządu powiatu, s€kretarz, porviatu, skarbnika powiatu,!Ę!9rorv,4Ę j9{r_":Lki_ 

"Ę1];31§Ę"J l9ll|ą!lu
osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzająci!ó'}ó§fraiofrĘ oś6b{ prawńą

oraz osoby łydającej decyzje administracyjne w imieniu staros§ll

..J**_+-................., d nia
(miejscowość)

'ro,o\.t9tdn.

Uwaga:
l. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana je§t do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnienia

każdej z rubryk.
ż" Jeże|i poszczególue rutlrylri nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

"nie do8czv".
3. Osoba sldadająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych sktadnikółv

majątlto§Tch,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńsĘ wspólnością majątkową.

4, Oświadczenie o stanie majątl(owym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stani€ majątkowym obejmuje rórvnież rvierzytelności pieniężne.
6, W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszl<ania skladającego ośrviadczenie oraz miejsca polożcnia nieruchomości.

czĘsc A
l^

ja, niżej podpisany(a),...-...,...J.A_Ź..._J-H...:,...,.-J.-t_*.y.}.§.§.kf
,$sl27p

,' ""' (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodor.ve)

,.J a! L/. L

(miejsce zatrudnienlą stanowislo iub furrt<cja;

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu p1,owadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z l998 r. Nr l13, poz. 715 i Nr 162, poz, 11ż6, z 1999 r. Nl 49,
poz. 483, z ż000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z ż002 r. Nr 'll3. poz.984 i Nr 214, poz. 1806) olaz usta\ły z dnia
5 częrwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z200| r. Nr l42, poz. 159ż oraz z ż002 r. Nr 23, poz. 220, Nl 62.
poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz. 1ż71, Nr 200, poz. 1688 iNr ?14, poz. 1806), zgodnie zan.25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub starrowiące mój rnajątek odrębny:

I.
Zasob; pienięzne: {.4nć i
- śroclki pienięźne zglomadzone w walucie polskiej:...,:,...Ś.f-§ ,...,h.,
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:.....!:9.( f,.., §?,]-"i.§j.l.!..

f t..l

Iodzaj gospodarstwa: {.|.F_..P.-r,".ą'tpowierzchnia: 1!'i..Qst-5.4L.?.. o waności; .alfi...,!*i:,stY

IIL
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ,.Y(§........J.ł.{:.]..YP],



rjdziały ie stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:..-,.11l.i....... ł4.,- ą,l
Z tego tytułu osiągąłem(ęłam) w roku ubiegłym ćochód w wysokości:...,*!.fi......;Ę.*.n3

Iv.
Posiadam akcje w spółkach bandlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: ...,src........lł,i1..j,ł.,3,
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcli w spółce: ..,....,..ri.i.]:..,..,... j:..;:1.,j_'l,.5.................,.,.....
Z tego rytułu osią9ąłem(ęłam) lv roku ubiegłym dochód w vvysokości:................!..i..r]......:Ę ji:1,*J........

v,
NabYłem(am) (nabył mój małżonek z wylączenlem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu państwa,
innej PaIistwowej osoby prawnej. jednostek samorządu terytolialnego, ich związków ]ub od komunalnej osoby prawnej
nastęPujące mierrie, które podlegało zbyciu w dlodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, oł kogo,

vI.
1. Plorvadzę działaIność gospodarcząu (należy podać formę

prawna iprzedmiot dzialalności): ......9.,,.a.....:_1.TY j,.łT...............,,
- o so b i śc i e ...,......,.i : S....,...r.Y..'?,.].. :, }.1..........,..,...
-wspólniezinnymiosobami.,.,....,*.,i-.....,ł.'i;-\.;.l}5...
7, tego tytułu osiągnąłem(ęłam) lv roku ubiegłym przychód i dochód w wysokosci; ..':j,.!.{...,.:;*.'i]:...........

2. Zarz-ądzam działalnoŚcią gospodalczą iubjestenr przedstawicielem- pełnonrocnikiem takiej działainości
(należy podać forme pl,awną i plzedlliot działainości):..... ..,*.,;.......i.]P_§-\.ł?.T..................,.......,
- osobiście..,,.....,.,...,...........l*,:=1|l....-.§]n,iY.:':i:_r............
_ wspólnie z innynri oscjbami,............. ........ ,...,łii".........*.:,1.::1........-
Z tego tl,tułu osiągnąłern(ęłarr) w roku ubiegłym dochód w rvysokości: ....,.n j.ł:........;ł.1i.:1..}J

- jestem członkien zarządtl (od kiedy): ,.....*.,.,:,,i...,...p.ts_5.:5llffi........
- jestenr członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy); ...ł.ts 1..=......{ł*.m.§9.:,.,.,..................

- jeslem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....{,{.,jl.......*.-§.-Ę j/.ł5......,................
Z tego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doclród w wysokości: 4.ł.Lq......a?.9a-':.*,_\

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ..#..:;!i.....,.*.-.i}.:fr5,,................,.,......
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......,,........ł..i.-.a..,..ljią';i.;a.ł5..
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...,........,....jj..::.:....,.|j.9.'i].lł1:.,...........,
- jestem członkiem komisji rełvizyjnej (od kiedy): ...............ł.:.,::......:jłfi.*,:..........,....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w r,r7sokości: ...1$.f €..9.9..f.#P_Ł.1..

rrależy podać

.\. ]VIII. ,,.1

lnne dochody osiągane z rytułu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zaięć, z podaniem kwot uzvskiwalrvch

-;-l',', , l- LJ,r. i. .,, _.. ;,",'.,', ,, ..,' - .',l,.' :§: : . ] 
"""' "'-' -t ' iió,-

Ix.
składniki mienia ruclromego o wartości powyżej t0.000 złorych (w przypadku pojazdów mechanicznych
ma;,kę. model i rok pr.odukcji): ...:i.ą.].i.f,.4r............,§]j.3.!LP,--,-,...,V...:.e*ł.s_-..:...ia"r_*ś......{..ę:ł."..,.*f.gs...

X.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej l0.000 złotych, w tym zaciągnięte kedyty i pożyczki oraz l,varunki, na jakich
zoslały udzielone (wobec kogo,_ _ w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości):
l4'''".i.,l*?l'-'.''.il'.i!1'''ł'.'łl.-.lr§j.''



Po\tryższe oświadczenię składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § l Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

,r'

/
_\_*=}" 1b?,9!..,,?łl§,. i

t;-;-"-,---" " " " ",
(miejscowość, dbta) , (p,

łl ,
l Niewlaściwe skeślić. ,'
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinnej i zwierzęcej, 

$formie 
i zakesie

gospodatstwa rodzinnego,
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


