
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
członka zarząd,l powiatu, §€kreter3& pewiŃu, §

...§..ź.N.q...lź............,aoi^.3J...łł....{-a..ł.t......,.
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypelnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują ry konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

"nie dotvczy",
3. Osoba skladająca oświadczenie oborviązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkołych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńsĘ wspólnością majątkową,

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz micjsca położenia nieruchomości.

CZĘSC A

uroclzony{a l ł3,,.ę"l^,./ j,€-7,....., * ....{l Ęt,:.(ł,

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sielpnia l997r, o ograniczeniu prowadzęnia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące lunkcje publiczne (Dz. U. Nr |06, poz,679, z 1998 r. Nr 1t3, poz. 715 i Nr 162, poz. llż6, z l999 l. Nr 49,
Poz. 483, z 2000 t. Nr 26, poz, 306 oraz z ż002 r. Nr ll3, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r, Nr 14ż, poz. l59ż oraz z 2OOż r. Nr 23, poz. żżO,Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nt, 200, poz. 1688 i Nr 2l4, poz. 1806), zgodnie z art. Z5c tej ustawy
oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne: Xł€ DoTyce y
- środki pienięźne zgromadzone w walucie polskiej:.:=

- paoiery uartościowe:,.,:....,,...,..,.,.,., na kwotę: .:...........,..,.,...,.,.,,..

Il.
l, Dom o powierzchni: .....,....,..,-a,1,., m'. o waności: tyu| prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: sY mr. o wallości: tyut prawny:
3, Gospodarstwo rolne: .i

rodzaj gospodarstwa: ,...d/.],...,. powierzchnia: o wartości:

Z tego tytulu osiągnąłeln(ęłanl) u roku ubieglym przychód i dochód w wysokości:

..,.........ę,*.T.ęnaŁ.....:=.Zrłr.tz.9.rń......P*.x-!e-,-t*"....§a*nsłr-*a*.,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcia) V

4. Inne nieruchoności:
powierzchnia: p,44.Ł!ś,ą,:P-".LN!ł.,,.,łł..p*.,...,.,....o Waftości: .4.a...ę.?-Q.r=..,.łL.N.,.....,
lytul prawny: .ł,ł.Ł-l?.ż!:!"Ś(.,.:,,ltąJ,d.rĘ,.Ę,.,..łĘeat.ź.i.ż,.,,.,....,...

III. N lE Dg,TY.zY
Posladam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta udziałów:



udzial; testanowią pakiet uiększ; niż l0o/o udziató\Ą rł spólce:..1-.....,.
Z tego t}tułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłynr dbchód w wysokości:...:=...,

IY. N E I><).rva?v
Posiadam akcje w spółkach handlowych _ należy podać liczbę iemitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niź l0% akcji w spółce: ...-...............,.......
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w foku ubiegłym dochód w wysokości:...-,...

v. Nl€ Da.TycZv-
Nabyłem(am) (nabył rnój małźonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego) od Skalbu Państwa,
irrnei państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu telylorialnego, ich związków lub od komuna]nej osoby plawnej
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze plzetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

VI. ł./1e D<"1-Y-c.-y
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę

plawną i przedmiot działalności): .::::.,.,..,.,.,.,.........
- osobiście .i=:.,.....................
- rłspólnie z innymi osobarni..=.......,.,,.........,.,
Z tego t}tułu osi€nąłem(ęłam) lv roku ubiegłyn plzychód i dochód w wysokości: ..::;............

2. Zauądzan działalnością gospodalczą lubjesten pt zedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(nalezy podać fonnę prawną i plzedmiot działalności):..: -........,....
- osobiście...;.,....
- wspólnie z innymi osobami.....;;........,...........
Z tego tytułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .:-..,...................

VIL 
^./ 

/F DcżrYcaY
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...--:..........,.........,.

- jestem członkiem zalządu (od kiedy):...=-...........
- jestem członkiem rady nadzotcąe1 (od kiedy): ..:...,......,......,..,.,.
- jestem członkiem konisji lewizyjnej (od kiedy): ...-_....................,.
Z tego t}.tułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..--......................

2, W spółdzielniach: ....:;..,,..,.,...,....
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .,.,-'_.....,,............

-jestem członkiem l,ady nadzorczej1 (od kiedy.;: ,..---...........,.........
- jesten-r członJ<iem kolr-risji rewizyjnej (od kiedy): ...=.....,.........,...,...

Z tego tytułu osi€nąłem(ęłam) W loku ubiegłynr dochód w Wysokości: ...;;......................
3. W fu ndacjach prowadzących działalność gospodalczą: ...;..........

- jestem członkiem zalządu (od kiedy): ,.:-,.........,.,,...,.
- jestem członkiem rady nadzolczej (od kiedy): ...;;............,.,......
- jestem członkiem komisji rewizl,jnej (od kiedy): ..;;...........,...........
Z tego t},tułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłyn dochód rv wysokości: .]=........................

VIIL
Inne dochody osi€ane z t;tulu zatl,udnienia Iub inncj działalnoścj za1,obLowej lub zajęc. z podaniem krłot uzyskirranych

dóuŁźJ heH., :u c,L.!e.- j- xi. ł.łł4 .4aŁ 36{, J5 Fuł . / '

Ix.
Składniki mienia ruchomego o rvaltości powyżej l0.000 złotych (w przypadku pojazdó\ł rnechanicznych na]eży podać
markę. model i rok _produkcjil: ..,§g.machęł,,/.....R,**,a*..Lt ....jTź.ę,tz:ł.-.....łQ.a.€...,....1.5..ł..t

10.000 złotych, w tym Zaci€nięte kredyty i pożyczki oraz waruŃi, na jakich

-Ło. <,2<r,o ( - ,ł, ko Bł



Pov,tyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań.233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

.. ę. ł.... 1ł....ła. /- ł.
(miejscowość, data)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorcrych spółdzielni mieszkaniowych.

prodŃcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie


