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OSWIADCZENl E MAJI TKOWE

członka zarzą_dupowiatu, sekretarza pcwiatu, skarbnika ;;;;;t;;
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządza)ącej

i członka orEanu zarządzającegc powiatową osobą prawną
oraz osoby wydające j decyzje administracyjne w imieniu starosty1

6,*;*d_,',, dnia Z\ 2.\, ?-l{ , r,
(miejscov1,ośc)

cZĘSc A
Ja nizej podpisany(a), bte*, Qvakó,ł-

urodzony(a ) ..Z_ą,- 9L!, ĄlG.? . *
"Ld.',^V 

u{ 6.U^rĘ , lkorou"i|,I"sianouvisko lub funkcja)

Po Za?oznanju Slę z PrzePlsami ustawY z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogranlczeniu prowadzenia
dzjałalnoŚci gospodarczejpzezosoby pełniące funkcje publiczne 1Dz. U. Nr 106 poz. 679, z 1998r Nr 113,Poz.715 iNr 162,poz 1126,z 1999 r Nr49, paz 4B3,z2OOOr, Nr26, poz.306 orazz
2002r. Nr'113, poz g84 iNr21 4,poz,1806) or
powiatowym (Dz. U zZOU r. Nr 142, poz 1592
Nr 1 l3, poz. 984, Nr 1 53, poz 1271, Nr 2OO. po
ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w
stanowiące moj majątek odrębny.



l.

Zasoby pienięzne: 
t,1

_ śi-odki pienięzne zgromadzone w waIucie poiskiej: . ! JO_ oo,1p :::ffw'rl'

paplery wańościow€] ;. ,.. $W .*%1
na kwotę.

ll.

i.Domopowierzchni...ł*Ł.-fi......'.wartośc1
tytuł prawny: .., .....

2 Mieszkanie o powiezchni:., . b6 ..,...,m',owańcscl ..bt.o.ąą..].?9.Ę : fr",yl^W" ,J\\
tytuł pravrlny, b||łh{/U-\Ł .\t. ...6t_BS

3. Gospodarsiwo rolne.

rstwa: ĄĄŁ.. Ó+.Iręą powierzchnia: ,., ,

Io wańośc]:

rodzaj zabuciowy:

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

lnne nieruchomości.

tyiułprawny:

lll.

Pos!adam udziały v.l społkach handlowych - należy podaĆ liczbę i emiienta udziałóvl:

udziały te starrowią pakiet większy niz 10ok udziałów w społce:

Z+,zgc tytułu osiąEnąłem(ęłam) vl roku ubiegłym cjochod w wysokosci.



rla|eż.1 podac |iczbę r emitenta akcji. M

akcje te stanowią pakiet rłiekszy niż .ia% 
aKc]i lv społce

Ztego tyiułu osiaBnaJem(ęłam) w lok,.; Libiegłym dochod w wysokosci,

V

NabYłem(am) (nabYł moj małzon ek,, zwyłnczeniem mjenia przynaleznego do ,egc ma.lątku
odrebnego) od Skarbu Panstwa inne.1 państwowej osoby prawnej jednostek samorząclu
ieryiorialnego ich zwtĄzkaw lub oc komunainej osoby prawnej nastepu.lące nrienie ktore
PodlegałozbYciu wdrodze przeiargu-naezypooacopismieniaiclatęnabycla,cckogo,

/\§+ JoL^
^I,0l

\

lV.

Posladam akc.le w społkach hanc-lov..rilgi-l

Prowadze

ftŁu

- osobiście

- wspolnie z innymi osobam

ztego tyiułu osiągnaJem(ęłam) w roku ubiegłym przychod idochod wwysokosci,..
Zaządzam dzia]alnoŚcią gospoda rczą|ubjesiem przedsiawicielem pełnomocnikiem

V

1 oS

i
l- ^L^ _uz- óld I l ć gospodarcz{ inaież./ poCac forme prav/na i przecimiot działalnoŚci)

takiej
działalnosci (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalnosci)|\Ł Ąt
- osoblscje u l

- wspolnłe z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnajem(ełam) w roku ubległym dochcd w vlvsokości

Vll.

1 . W społkach,handlowyc h (.nazwa, siedziba społki)

- ]estem członkiem

-;estem członkjem

zarządu 1oo kredy): (\eW 44}{
rady nadzorcze1 (od o.ou]'*= ffirl



- jesiem członkiern komisji rewizyjnej (oo kiedy): . .

Zlego tytułu osiągnajem(ęłanl) rn; i-oku ubiegłym dochod w wysokosci,

2 W społdzielniach: A*a. Ąl
- jestem członKiem zarząCu (cd kiedy): Y...,l

-,jestem członktem rady nadzorcze1' (od kiedy).

- jestem członkiem kor-nisjl rev.lizyjnej (od kiedy)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod i,v wysokosci

3 W fundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy). . .. .t\-tł"

-.1estem członklem rady nadzorczej (od kiedy), Ań+
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu oslągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości

Vlll,

lnne dochody csiagane z tytułu

podaniem kv.iot uzyskiwanych z

zatrudnienia 1ub innej działalnosci zai-obkov,lejlub za)ęc. z

a_- Trrr/-r.t :Zl0

iX,

Składnikj mlenia ruchomego o wańosci powyze1 10 000 złoiych

mechanicznych nalezy podac markę, mode| 1 rok produkcji):

(w przyoadkI.l po1azdow

X,

Zocowiązanta

oi-az vlarunkl

wysokosci):

pienięzne o wa(osci cowyzej 10,000 złotych w iym

na jakich zcstały udzieione (wobec kogo, w związku

zaciągnięte ,<redyiy i pozyczki

z takim zdarzeniem w jakiej


