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OŚWIADCZEME MAJĄTKOWE
czlonka zarządu pofrigtu, §€kretarza poyidtł sksrhikł powidtr, kierownika jednost*i organizacyjnej powiatrr,,

osoby zarządzającej i czlonka orgełu zarządzaiąc€o powiatową osobą pras,ną
oraz osoby wydająeej decyzje a&ninistr".ri,o,,:.. 

T".r" 
starosty' 

qV Sa łł 3al{ r.

Uwaga:
1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zrrpełnego rypełnienia

każdej z rubryk
ż. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadlru zastosowania, naleiry wpisać

"nie dotvczvl'.
3. o.ob" .kl"dająca oświadczenie obowiązana jest okreś§ć prąnależność poszczególnych skladników

majątkorych,
docńódow i zoboniryarń do młjątku odrębnego i majątku objętęo małżeńsĘ wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkorrym dotyczy młjątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowlm cbejmuje równieź wierzytelności pieniężne.

6, W części A oświadczenia zawarte są furformacje jawne, w ezęści B za.ś infornacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca poloż,enia nieruchomości.

czĘsc A

Ja,niżejpoćpisany("), !14{rk .!.eŁ§|.!.Q.lrcł, . __#,11*rr

urodzonv(a) łi,!9 t9r_6l . * .łEa_€t §{nĄE_ ....,.i,,,"JC-ń;[ nJtri r,śćtĄŁł i łd+By tllło( ,*J,
(miejsce zatrudnienia, starłowisko lub funkcja)

po zapozrraniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia l997r. o ograrriczeniu protadzenia działaboŚci gosPodarczej Przez

lrouy p"łoią"" n kćp p"tti"^" (oz, u. Nr 106, poz. 679, z 1998 r, Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz . ||ż6, z 1999 r Nr j|,
pon.'itz, z z0oo i, Ńr 26, poz. 306 oraz z 20o2 r. Nr 113, poz.984 i Nr 2l4" poz. 1806) oraz u§iawy z dnia

Ś 
"7fjr*"i 

1998 r, o **o.ąóri" powiatowyn (Dz.IJ. z 200l r. Nr L4ż, poz. 1592 oraz z żoo2 r. Nr 23, poz. 2ż0, Nr 62,

por. sst, Nr l13, poz. 984, Nr i53, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art_ 25c tej ustawy

os*iua.-,ą ze posiadam wchodzące * .łł"a *ułZ*"ti"j wspólrrości majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębnY:

(mieiscowość)

ilI.
Posiadam udziĄ w spółkach handlołych

..............,...o wano ści: .......... 11*... !ł...i11,r. ł.. .\, V



v.
Nabyłem(am) (nabył mój nłahżonęk, z wyłączeliem mienia przpaleaego do jego mają&u odrębnego) od Skarbu Pństwa,
innej pństwowej osoby prawnej, jedno§tok mmorządu ter},torialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej

następujące mienią ktore zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datę nabycią od kogo:

udziĄ te stanowią pakiet większy niż 1 0% udziałów w spółce: . , , . . . ,

- jestem cźonkiem zarądu (od kiećy):...."..-....._._.,,...-,,,.--

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w społcł, ...,...-.......;.._ ...... : ,] .łry* ry\:\Z tego tytułu osĘgnąJem(ęlam) lv roku ubięłym dochód w wysokości:,, ............|*..*Ą V

ł.II. 
a,J1.Wspołkachhandlowyeh(nazwa,siedzibaspółki):...........i!:......,.'.

ł

Ąęó, z pdańem kwot uzyskiwanych

(w przypadb poja"dów mechanicmycb należy podac

- jestem członkiem nĘ uózorczĄ (od laedy): W..ifi\";
- iestern cźonkiem komisji rervi4{nej (od kiedy): .................ćŁŁ]...*:łl Y,.. ,...,............

; ffi #;H;;ffii;,ili;tt§,an; d""hód ; *y.;k;;;,' _ _ :, ._ _ ć.l *Łł

Z tego §tułu osiągąłem(ęłam) w rolcl ubiegłlłn dochód w wysokości: -....1:*-.ę*.
3- W fundacjach prowadących działalnolść gospodarczą; .-...................|.:1ł,

- jestem cżonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Ł!,,9,P\ryl J<
Z tego tytułu osĘgnąłem(ęłam) w roku ubiętym dochód w wysokości: .....+*...!IĄry.

VIII.
Inne dochodv osiaqane z I
z kazdego tytrrfu:...3,r,l it.'.,

ria lub innei
|, aqa . +\ iĄ,

SHadniki mienia nrchomąo o warlości powyĄ t0.000
markę. model i rok produkcji): .........$vl,ł-...

x.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyźrj
zostĄ udzielone (wobec kĘo,

10.000 złoĘch, w tym zaciągnięt€ kręd}ty i pożyczki oraz warunki, na jakich
w związku z jakim zdaę.erńen, w jakięj wysokości):



Powyższe oświadczełie skedm świadmy(a), iź na podSawie aTt.233 § l Kodeksu kamęgo za podanie niąrawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pońawbnb gohol§ci

'd**
(podpis)

' Niewhściwe skreślić.

' Nie dotyc"y a;ał"łrcś"ivyts,6częi w r§ńnistwi§ s/ zdś]§ię Pr§ńdicji .oślinĘi i ztili€f,ryj, w formie i zalcesie

eps@axstwa rdzin r€e.
3 Nie dotyczry rad nadrcrcrycń społdziehi mieszkaniowych.


