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kierownikajednostkiorganizacyjnejpowiatu,@
i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

U-\ltlAGA:

1 osob1 oswia a?anajest do zgodnego z praiwdą,starannego

2, Jezeti_Pos1_,cz.egótne rubryki nie znajdująw konkretnyrn przyp,adku zastosowania, nalezy
wpisać,.n je,dcitvczv"

Oscba składająca ośv,;iacjczenie obowiązana jesi okreslic przynależnośc poszczegolnych
ŚkładnikÓŃ'majątkowych dochodow i zcbowia ań do maia.tku odrębnego i majątku objętego
mażeńską wspoI no scią m aj ątkowa;

Cświadczenie mająlkowe ciotyczy majątku w kralu i za granicą.

ierzytelności pienięzne.

e.jawne, v,l częsci B zas informacje niejawne
oświadczenie oraz miejsca połozenia

6

L łz ł,5.[łn§,

ośwtnDCZE N l E MAJĄTKolryę|cclnis
członka zarzą_du powiatu, sekretarza pcwiatu, skarbnika powiatu,

oraz osoby wyda.jącej decyzje adrninistracyjne w imieniu starosty.
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(mieisce zalruCnienia. s;ano,,yisko tub rułX4a1

PoZaPOZnanlu się z PrzePisami ustavuy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnoŚci gospodarczejprzezosoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U Nr.106. poz 679, z ]998r Nr113 Poz.715iNr162,Poz 1126,z1999r Nrab,poz 483, z2OO0r,Nr26 poz.306 orazz
2002r, Nr]'13, Poz,984iNr21 4,Poz. '1806) orazustawyzdnia5czenvca1998r.osamorządzie
PowiatowYm (Dz. U z2001r. Nr 1 42, poz.1592 orazz2OO2 r. Nr 23, poz 22O, Nr 62, poz 55-8,
Nr 113, Poz. 984. Nr'153, Poz. 1271, Nr 2OO,poz 1588 iNr214 poz'1806), zgodniez'ai..25ciej
ustawY oswiadczam ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspolnóscima.lątkowej lub
stanotviące moj majątek odrębny.:
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Zasoby pienięzne:

- si-odk! pien!ęzne zgromadzone w walucie poiskiej. . .

ni,e_ pldvqął
. lr{ J

papiery wańościowe. . ,.,.. lrią . dpt
\*1

ll,

I Dom o powierzchni, vlią oLo
L
l.qdą.r.. m', owaftosci{\ N-\

tytuł prawny.

Mieszkanie o powiezchni

tytuł prawn;v .

Gospodarstwo rolne.

pcwierzchnia, .... -:...

rodzal zabuciowy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: .. . 7:-:..
4. lnne nieruchomości.

powiezchnia. ... . . .,Vlt*

o wańoścl, .......

tyiuł prawny

lll.

Posiadam udziały w społkach handlowych - należy pociac liczbę i enlitenta udziałórry:

r,rią ,l"Vr-r

t:działy te stanowią pakiet wlększy niz 10% udziałór,v w społce.

7leg) iYtułu osiagnajem(ęłam) r,,l roku ubiegły,m dochocj wwysokosci, .. .. .. .:.--.__



lV,
IPosiadam akcje w spółkach hanCIow;,6i-1 - rla|eżł podac |iczbę i emiienta akcji. ::_

Ui u olalrr.,r-{J
akc.je te stanowią pakie.l wieksz.v nlż .iCah arcji w społce.

Ztego tyiułu osiagnąłem(ęłam) ,r",i-ok,; Li'oiegłym dcchod rr,i tvysoxosci

V

NabYłem(am) (nabYł moj rnałzonek,zwyłag,zenien mjenia przynależnego oo1ego ma.lątku
odrębnego) od Skarbu Państwa inneJ państwc\^/3] csooy prawnej, jednostek samorząciu
teryiorialnego lch zwiąZkcw lub od kornunainej osoby prawnej następujące mienie, ktoi-e

o,o],n, . ,ou",u w drodze 

ffi%ĘąodaÓ 
opis m en a i da|ę nabYcia, oc xogo,

Vl,

1 Prcwadzę działalnosĆ gcsPodarcz{. in^aiezv poiac fcrnie p|av/na i pi-zedmiot działainosci),Ł
Ltr.e. fułlqoruśJ

- ącnhiś^iovvvvl9vlu

- wspólnie z innymi osobami ... . . :::.:.
Ztego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości. ,:_

2 Zazalzam działalnoŚcią9ospodarcząiub jestem pzedstawicielem, pełncmocnikiem iakiej
działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działa!nosci.):

_osobiścje --- -
- wspolnie z innymi osobami .,. ,._,-.,,.
Zlega tytułu osiąEna-łem(ęłam)w rcku ubiegłvm dochcd w wysokosci. . . .. :-

Vll.

1. W społkach,handlowych (nazwa. siedziba społki).

- jestem członkiem zarządu (od kiedy;;

-.1estenr członkjem rady nadzorczej (od kiedy,),

nie d",\^1



- jestem członkiern komisji rewizyjnej (oo kiedy),

w wysckosci,

- jestem członkiem rady nadzorcze1' (od kiedy):

- jestem członkiem komisji revlizyjnej (od kiedy)

Ztego tytułu osią9nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod r,v wysokcści

W fun da cjach prowadzących dzi ała l ność g ospodarczą:

- jestem członkiem zarządu(od kiedy). ..tł.fę,.. Pt\l9a].1
-]estem członkiem rady nadzorczej (od kiedy), Vlie-, ot l,t;, ,.\ -]- jestem członkiem komisji rewizyjnej (oQ kiedy): , hlŁ ,l"oĘń{\
ztego tytułu osiągnałem(ęłam) w roku ubiegły l dochód w w,ysokościi

Vlll.

lnne dochody osia§ane z tytułu zatrudnienia lub

poda n i e m kv,lct uz,v,s kiwa n y ch z każdego iylułu :

innej działalności zai-obkowe j lub zajęc. z

tlŁ, L,ą! |bb : 3ry n** "x 1 "u 

Ąr?łą 
r,ń*r,;,

iX,

składniki m]enia

mechanicznych

ruchomego o wańcsci powyzej 10.000 złoiych (w przyoadku oojazdow
należy podać markę, model i rok produkc.li):

|Ąi,L... d"l\ra

^.
Zocowiązania

oraz vlarunki

wysokości):

pienięzne o wańosci cowyzej 10.00c złotych w iym zaciągnięre kredyiy

na jakich zcstały udzieione (wobec kogo, w zwrązku z 1akim zdazeniem

i pożyczki

,7y 1akiej

wie ,d"\T


