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czlonka zarządu powiatu, sekretarza porviatu, skarbnika porviatu, kierorynika jetlnostki organizacyjnej
porviatu, osohy zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby

rvydającej decyzje administracyjne w imieniu starosĘl
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(rniejscolvość)

Urvagir:

1. Osoba składająca ośrviadczenie oborviązana jest do zgodnego z prarvdą, starannego i zupełnego
rvype}nienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajtlują rł, konkretnym przypadku zastosotvania, należy rvpisać
"nie rlotl,cz1"'.

3, Osotla składająca ośryiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składnikórv
nlajątkorvych, dochotlórv i zoborviązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
lvspólnością nrajątkotvą.

4. Oślviadczenie majątkorve tloĘczy majątku rv kraju i za granicą.

5. Ośrviatl czenie maj ątkołve obej m uj e rórvnież rvierzytelności pieniężne.

6. W części A ośrviadczenia zarvarte są informacje jarvne, n, części B zaś informacje niejałvne
dotyczące adresu zanrieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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po zźlpozllallitr się z przepisarni trstalvy z dnia 2l sierpllia 1997 r. o ogratliczeniu prorvadzenia clziałalllości
gospoclarcze_i przez osoby pelrliące funkcje publiczrle (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13. poz. 7 l 5

iNrl62.poz, ll26.z1999r,Nr49.poz.483,z2000r,Nr26,poz.306orazzZa}żr.Nrll3,poz-984
i Nr 2l4. poz. 1806) otaz ustarr,1, z dnia 5 czerrvca l998 r. o samorzątlzie polviatorrym (Dz. U. z200} r,

Nr l42. poz.1592orazz2002 r. Nr23. poz.żIa.Nr 62. poz. 558, Nr 1 l3, poz.984- Nr l53, poz. lż11,
Nr 200. poz. l688 i Nr 2l 4, paz. 1806). zgodnie z aft.25c tej ustalvy ośrviadczanl, ze posiadatn rvchodzące

ry sklaci nlalżeIiskie,i rvspólltości nlajątkoivej ltlb stanorviące nloj rna.|ątek odrębny:

- środki pienięzne zgromadzotle rv lvalucie obcej:

- PaPier1, ryattościorve: """""",

lla krvotę:....
It.
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Zasoby pierliężne:
- środki pięnięzne 7gronadzolrę w rvalucie polskiej:. ......r€...,ę.€!.§. . ,,;- {
...{.'r,,.*.i,/rł,i.ą.ł.Łł.l:.słą.,/:...,....,.,L!,..;l.i.t.t:.1.,.,...-,/6.*łtł.gł...-.-.--"€.-ł--ul.ty.,::/ł.,,



.., §trrł pralvny:

III.
Posiadanl udziały rv spółkach handlorvych - naleźy podac liczbę ienlitetlta trdziałórr,:

tldzialy te stallorvią pakiet lviększy tliż laoń ttdziałórv rv spólce:

IV.
Posiadarn akcje rv spółkach handlolvych - nalezy podać liczbę i enritenta akcji:...,/.3,.l ......i/.ł...,.|i.i.ł..i........(ll

akcje te statlorvią pakiet lviększy tliż 10%o akcji rv spółce:

Ztego tytułu osiąglląłenr(ęłanl) rv roku ubiegłyrn dochód rv rvysokości:............,..,.

v.
Nabyłenl(aln) (nabył rlrój Inałzonek, z rryłączellietrr nlienia przynależnego do jego nlajątku clclrębnego) ocl

Skarbu Patistrva, irtnej palistr.volvej osob_v prarvttej. jedllostek salrrorzącltt telytorialnego. ich zu,iązkórv lub od
konrttllallrej osoby prarvnej następtrjące miellie. które podlegalo zbl,ciu r.v drodze przetargu - nalezl, podać

YI.
1. Prorvadzę działalność gospodarczą1 (należy podać forrnę prawną i przednliot działalności):

....#,ł....*Ć,,,#f.

ici4
V

łt?
\

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstrv a,. ...a:!!......,.r,'.ś.+:ł,7..:ł.1-1 , polvierzchnia:

o rvafiości: { ....:.

rodzaj zabLldor.vy:

tytuł prarł,lly:

Ztego tytułu osiągrrąłeln(ęłarn) lv rokrr ubiegłym przyclrod i dochod lv rr,ysokości:

4. Itlne ll ierttchomości:

....... J ł*,ł! u.i-ł- r...

o rvartości:
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Z tego tyttlłu osiąglląłern(ęłarn) rł, roku rrbieg|ynr dochód rv rvl,sokości:



- osobiście

Ztego tvttlłu osiągnąłenl(ęlam) rv roktl ubiegłym przychód i dochód rr,rvysokości:
2. Zarządzatn działalnością gospodarczą lub_iestem przedstarvicielenr, pełnomocnikienr takie.i działalllości

(nalezy podać fbrnrę prar.vllą i przednliot działalności): ....;:l..*- ....,...;.!*...(,,;...ł....;1........4ł,
- rvspólnie z itltlynri osobaIlti

Z tego tr,tLlłtr osią_unąłenl(ęłalll) lv roktt ubie_ulyllr clochód rv r.vysokości:

- jestenl członkient zarządtt(od kiedy): .......*.ł....-.*ń,i.7r.r.
l

- jestern członkietn rady tladzorczej (od kiedy): ..............ł*..C,..... ł '''ćź[, {d.lŁ 
T

. .,.,..,.. .. .. .. ........ j...

- jestern członkiem komisii rerviryjnej (od kiedy): ...,.......,.t.?:(..ę,.......łtr..It.rU..y.

- .j estenl człorlkietn zarządtt

-.iestent cz}onkienr rady nadzorczej3 (od kiedy): .ł,,t..,.(...........ś.{:'..(..rl;.r..
,/
I

(,{

Z tego tytrrłu osiągnąłenl(ęłarn) rv roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,.,....,7rł.ł:.... ,..ł.k:i.ćiłł.ż.ł,7......i/1t,

3. \\l ftlndac_lach prorvaclzącl,ch działałnośc gospodarczą:

-.jesteIn czloIlkielll zarządu (od kied1,):



,:::::::::]:::*:*::::::::" ,|rr 
"u|r_r|{

x.
Zobolviązania pierrięzne o rvafiości polvyżej 10.000 złotych. w t}-|n zaciągnięte kleclyĘ, i pożr,czki oraz

Ix.
Składniki nrienia ruchomego o wafiości powyzej i0.000 złoĘch (lv przypadku pojazdólv nreclranicznych
naleĘ podac marĘ, mcdel i lok produkcji): ............

.ń,..a*o.r.*:.{łłł.ę:.lś...,..&ełx*.{ł-{§ §{, {ł......._....ł.7"!.:,...p..:u:ł.ł....,....o:.€łd} ?
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- jesterll czlotlkienl racly rladzorczej (od kied1):

Z tego tl,trrlLl osiągnąlelll(ęłarrr

VIII.
Illrle dochody osiągane z tytułu zatrudnięllia lLlb, irlne.j dzialalrlości zarobkolve.j lLrb zajęć_ z poclallielll liu,ot



Powyzsze ośr.viadczenie składam świadomy(a).iżna podstawie aft..233 § l Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatąierlie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

.Ńc.p.... ł ź.,!. ], ż..= /,.y...
(rniejscowośc. data)

l-T.l,"*łaścn"" .kreśl ić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinrrej i zwierzęcej, w formie

i zakres ie gospodarstwa rodzinnego.
] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

,łu- ,t -r.ź......",\,/"""""" """"l"""
f (podpis)
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