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OSWIADCZENIE MA-jĄTKCWE l,fyL 'lil; 
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członka zarzą_du powiatu, sekretarza porviatu, skarbnika porviatu,
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej

i członka orEanu zarządzającegc powiatową osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje adrninistracyjne w imieniu starosty1

(-/ 9fi ^,, ń ^. --l oh,, dnia L1, oV Zo ll' _ r,
l imte_ifco,,losc:
ll

oświa ązanajest cio zgocjnego z prawdą, starannego

JeŹeti_ooslcz.eoólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowa nia, n;ałeży
wpisać,.ńie,d,otvczv"

Osoba składająca ośv..riadczenie obo,vviązana jest okreslic przynaieżnośc poszczegolnych
składników ma.jątkowych dochodow lzobowiąZań do maja.tku odrębnego i majątku ooiętego
mażeńską wspolnosci ą m aj ątkową

Cświadczenie majaJkowe cjoiycz5l mająiku lv kr-aju l za granicą

Ośwladcze! ie rnajatt<owe obejmuje_ rown i ez wi e rzytel n o ści p ie n ięzn e

zawańe są informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne
zK;ania s,kła d aj aceg o oświad cze ni e oraz m i ejs ca p ołoze n la

CZĘsc A
Ja nizej podpisanyla).

urodzony(a) 3,4ż 4ę

/"&??! / {,*u-'no,!. (er,,7-
i]mlana ] naz|,^,,]g<c oraz nazuytskc rodovye)

PoZa?aznaniu się z przePlsami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnoŚci gospodarczelpzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz-. U Nr 106, poz.679,z1998
r Nr ]'13 Poz.715 iNr 162,poz. 1126,z 1999 r. Nr49, poz.483, z2OOO r Nr26, poz.306 orazz
2002r, Nr113, Poz.984iNr21 4,poz.1806) orazustawyzdnia5czerwca1998r.osamorzadzie
PowiatowYm (Dz. U zZOU r Nr 142,poz 1592orazz2OO2 r, Nr23, poz.22O, Nr62, poz 558
Nr113,Poz.984. Nr153, poz.1271 Nr2OO.poz 1688|Nr214, poz. 1806),zgodniezar1.25ctej
ustawY oŚwiadczam ze pos adam wchodzące w skład małzenskiej wspolności-ma.lątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:
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Zascby pienięzne:

- srocik! pien!ęzne zgromadzone w wa|ucie poiskiej: VQl,ouor-_ 
'- 
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ll,
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srodki cienięzne zEromadzone w waiucie obcej. y'§Oa_,- €URO, 
.

papierywańościow. E+pw_ !99,. ?ułt,,? 1zY,, ?r? W ,ty1 ,?u*
nakwote, Y9 5"łY }-1 
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Mieszkanieo powiezchni. _ U6 m2. o,1lańcści

t.vtuł prar,ł;n o ,fuń-ł "nt rruro.]. n'r-.. ,...\ . . .

I

Dom o powierzchnl m2 o wańości

tytuł prawn,!,. ,.. ,

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodai-stwa: ,v&* .... pcwierzchnia. ,ł,? 3 A*

4

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokosci: 30,?Oa, - ń

tyiuł prawny....

lll.

Posjadam udziały ul społkach handlowych - nalezy pociaó ljczbe i emiienta udziałorr,l.

7 +,eg= tytułu osidgnaJem(ęłam) vrl roku ubiegły,m iochocj w wysokości:



lV.

Posiadam akcje w społkach hancilowych r,aieży podac |iczbę l emiienta akcji,

akcje te stanowią pakiel wieksz.v liż'iCoń arqi w społc

?
9.,.,

Ztego tyiułu osiagnalem(ęłam) ,,^,,i-okt.i Licległym dochod ,r,i wvsoxosci

V

NabYłem(am) (nabYł m,oj rr,aŁzonek z r,vyłączenjem mienia przynależnego oo jegc ma,iąikll
odrębnego) od Skarbu Państwa inne] państwc\ł,ej csoby prawnej .1edncstek samoząciu
teryiorialnego, ich zwiazkcw |ub oC Kornunainej osoby prawne1 nastepujące mienie, ktoi-e

nod eSa]o zbYclu vr drodze przeiargu - naieży podac ocis mienia idatę nab;;cia. cc,i<ogo.

y'u'.

ell
Vl

1. Prcwadzę działalnosć gcspod arczą2 i,rlaież.v poCac fcrme p|av/na i pi-zecimiot działalnoścl)

- osobiście lł,
- wspoInre z innymi osobamt

ztego tytułu osiągnaJem(ęłam) w roku uoiegłym przychód i dochod w wysokości:
2, Zazalzam działalnoŚciągospodarczą|ubjesiem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalnoścl (należy podac formę prawną i przedmiot działalnosci):

- osobiście

- wspolnie z

Z Iego tytułu

lnnyrnl osobamł

osiąna_łem(ełam)vv rcku ubległym dochcd w wvsokości

Vl .

1. W spółkach handlowych

- jestem członKiem

- jestern członkiem

(nazwa siedziba społki)

zarządu 1od kiedy).

rady nadzorcze1 (od kledi ]
J J. ..'



- jestem członkiern komisji rewizyjne1(ocj kiedy),

Z tego tytułu osią_gnąłem(ęłanl) w i,oku ubiegłym dochod w wysckoscl
W społdzielniach, y'ćć. 

Ą:,- jestem członKlem zarząCu (cC kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorcze1'(od kiedy).

- jestem członkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod

W fun d a cj a ch prowadzących dzi ała l no śc g os poda rczą:

lv wysokcści

-1estem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem człcnkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkjem komisji rewizyjnej (oQ kiedy).

Ztego tytułu osią9nałem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości,

lnne dochody osiesane z tytułu zatrudnienia lub

każdego,iv|ułu:

innej działalności zai-obkolvei lub zajęc. z

;9U L vhuru

fu- t*j.

Vlll.

źnż. ?3§5L
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Składniki mienia ruchomego o

mechanicznych nalezy podać

.5*9r-9.!;rl ..

lvańcscj powyzej 10 000 złoiych (w przyoadku oojazdow

markę,, model i rok produkcji):

rl,łr-,ł*'r1; L -Z.,9ó .L Złąo ł- a@

1
X,

Zocowiąlania

oraz wai,unki

pienięzne o warlosci cowyzej 10.000 złotych, w iym

na jakich zcstały udzieione (wobec koEo, iv zwlązku

zaciagnięte kredyiy i pożyczki

z jakim zcjarzeniem,,ru jakiej

€o_

wysokości):

ł"


