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OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osoba
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosĘl

....T,u:*ł....................,anu€3.,Q§,.I§...........r.
Ulvaga:'
1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

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

dotyczv".
3. Osoba składająca oświadczenie otlowiązana jest określić przynależność poszczegóInych składników

majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie ma.jątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
ó. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsce położenia nieruchomości.

..,h.n.......?.e.,raęg....Sp..ą.|c.czfl.€7,:.,......4.>....,..ffi:ę.ęłć....:....,hq.,*.!.fu.i:.,,
Ó { @iejsce'zatrudnienia, stanowisko lub funkcja/

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia żl sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczre (Dz. U. Nr 106, poz.619, z 1998 r. Nr l13,poz.7l5 i Nr 162, poz. 7726, z
1999 r, Nr 49, poz. 483, z2000 r. Nr 26, poz. 306, orazz2002 r. Nr 1l3, poz.984 i Nr 2l4, poz: 1806) oraz ustawy z
dnia 5 czerwca l998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U, z2001 r, Nr 142, poz. 1592 oraz z2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr62,poz.558,Nr113,poz.984,Nrl53,poz. 1271,Nr200,poz. 1688iNr214,poz. 1806),zgodniezart.ż5ctej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
l.

i"'",*iil',:""1|'rr" rrro^udzonę w walucie polskiej: ,a.{....,.ł6-....{..Q.Q....ł...r....{,.t:r.y.ńł.p:,'.a..:...........

.....Q,:2:.a1.13.,......f. dzl . : : r, 
fĘls.e7..,.. 

ś.i.Q,ff. x....l.

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ......f,l e, 
7 

a:i.aC.(C.ę.l

papiery w artości owe : ........,R. l.Ł....... p..a ł..a, &{,a.ł *.
I

II.
l.

2.
3.

Dom o powierzchni: ./§...{....... .. m2, o wartości: ..4.Q,.fo,.*.Ł,vruł prawny: ,*.6lzaS.ł.'..d.aa,frl:s.ta.,.!łs.j*h&

Mieszkanie o po*l"rr.i,ni, .i'i.Ń k"i, ,.,........1..........,. §łuł prawny: .....,.,.....,. ... .,..:.*.:*"...!, . .

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .......,-ł. Ł....,.f l.E l -ą&
o wartości:

i dochód w wysokości:

Ź.*,a,,śę......*.a..../ń-.ę|,:....łń.r..,...M:.=
4.
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fui: a " ę, ..,.. ...fu .r. k:

lnne nieruchomości:
powierzchnia:



o Wartości:

III.
Posiadam udziĄ w spółkach handlowych - należypodać liczbę i emitenta udziałów: ....,&.ń......trł.,.kck*-.r.....

ł

udziĄ te stanowią pakiet większy niż 10%o udziałów w spółce:

Ztegot}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .n.ę,..ół.u.la.ą.*ł..3..EzJ( ,/

akcje te stanowią pakiet większy niż 10%o akcji w spółce:

Z tego ĘĄułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....*,ł........,.Qłł 6 f 
le.ł,&.??.......................

V,
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia prrynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo: / _

{

- wspólnie z innymi osobami ............i,a.-.*,

Z tego t>Ąńu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

,..., lm..L.,..,Q ł. t|cJ. Q,"1.§. l7. łlz,...............,.

Zarządzamdziałatn6Scią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy,'
podać formę prawną i przedmiot działalności): .............ćfrł(.......,..ź8.{.2..g..*.z.ał..=n

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podac formę prawną i przedmiot działalności); *Ł....a.X.i:7.łł.3 rtJ'1

2.

osobiście

wspólnie z innymi osobami
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IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych -należy podać liczbę i emitenta akcji:



VII.
1.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

W spółkach handlowych (nazwa,.siedziba spółki): ...............,ł?.:.ę......,...

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ........,............/3.,ł.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...............P,rł,.

j estem członkiem kom isj i rewizyj nej (od kiedy):,..........!31Ś.,

?

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg§m dochód w wysokości: ...r1: i....,. o. s l. :q,..?r".ę.. It <.ę

//

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....,./3..!.

j estem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .............. t2ę.ł..

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....,...,.l.?:?,L

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

J, W fund acj ach prowadzących działalność gospodarczą: ...,......,..*:,.':.

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......,.,...... l:?ł.. e.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vlll.
lnne dochody osiągane z ĘtuŁu
uzyskiwanych z kaZdego tytułu:

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podać
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cZĘŚC B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § l Kodeksu kamego za podanie nieprawdy |ub

zataj enie prawdy gr ozi kar a pozbawi eni a wo lno śc i.

.,fua.., ..łJ -. oq,,,.,{d.....,
(miejscowość, data) (podpis)

l Niewłaściwe skreślić.

'Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

. gospodarstwa rodzinnego.
' N ie dotyczy rad nadzor czych spółdzielni mieszkani owych
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powżęj l0 000 ń,w tymzaciągnięte kredy,ty ipoĄczki oraz warunki, na jakich

w związkuz
18.cl§./n r§..k....:.... . .. .

...... 

^2..|,.... 

("_. tr.*,..*).|.. * :.,
A

-łzł-l-U... 3 8....Q:r . /.....C,. * (. Ę,... /.? a......... a..

,....r. a..?l2s.b*. łż..,,,.,... a /....... ź...a......a..{.,r.,..


