
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgocinego z prawdą, starannego
i zupeł,nego w7pełnieni a kazdej z ru bryk.

2 JeŻ.eti Poszczególne rubryki nie znajdująw konkretnyrn przypadku zastosou,rania, nateży
wpisaó,.nie dotvczv".

3 Oscba składająca oś,,r.;iadczenie obo,,urązana iest oki-esiic przyr:a)eznośc poszczegolnych
składnikow majątkowych, dochodovł i zcbowiąZań do maja.tku cdrębnego i majątku onjętego
mażeńską wspol nosci a, m a] ątkową

4 Cswiadczenie majatKorale ociyczy ma;ątku V\,/ Ki-aJu i za granicą

5. Cświadczen le majątkowe obejmuje rowniez wierzytelnoścl pienięzne

6- W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne w części B zas informacje niejawne
d9tVclace, adresu zamieszkania składającego oświaciczenie Óraz miejsca połozenia
nieruchomości

2c o? ą^slf

członka zarzą_du połviatu, sekretarza powiatu, skarbnika'pow.i.atłl., -| ..,,..,, " . "xt
kiercwnika jednostki orEanizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej

i członka oruanu zarządzającegc powiatową osobą prawną
oraz osoby tv;uda.!ącej decyzje administracyjne w inlieniu starosty1
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UWAGA:

CZĘSC A
Ja, nizej podpisany(a)

]a } naz,,.,/]skc oraz naz,,yisko

ć (mie]sc{ zatrudni{nia. sianolrisko iub iunkcja1 U l {J

P PrzePisami ustawY zdaia 21 slerpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia
dzlałalnoŚci gospodarCzej przez osoby pełniące funkcje publiczne (oz, u Nr -106 poz. 679, z 1998r Nr 113,Poz,715lNr 162 poz, 1126,z 1999 r Nrab poz 483,z2OOO r. Nr26 poz.306 orazz
20a2r. Nr']13, Poz g84 i Nr 21 4, Poz 1806) oraz ustawy z dnia 5 czenłca ,199B r. a samorzadzie
PowiatowYm (Dz U zZaU r Nr 142,poz 1592orazz2OO2 r. Nr23, poz 22O, Nr62, poz 558
Nr113, Poz.984. Nr'153, poz 1271, Nr 2Oa,poz 1688 iNr2,14 poz 1806), zgodnie zań 25ctej
ustawY oŚwiadczam ze posiadam wchodzące w skład małzenskiej wspolnosci majątkowe.1 |ub
stanotviące moj majątek odrębn;l:
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papiery WańoŚciowe

na kwotę,

3. Gospodarstwo rolne:

rodzal gospodarstwa

Ztego tytułu oslągnaJem(ęłam) w roku ubiegłym prz

udziały te stanówią pakiet większy niż 1O% udziałów w społce

?zeua
t4a{łfu.ł

0i9a. ął /włh

Ąło

ll' lfi, Dom o powierzchni: . .

tyiuł prawn, Prrawłb)
WlWI/ł,,Ą

2 Mieszkanie o powiezcnni. (
tytuł prawł .,! W-a/Wtrb|/

7 ;egc iytułu osiągnąłem(ęłam) r,łl rgku ubiegłym oocnocj iv wysokos ci /44łŁ. 0b
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Posiadam akcje w społXach hancllor,."vycrl - r,a|ez:1podac |iczbę I emiienta akc;i
/ą/C żYvU

/

akcle te stanowią paklet wlekszv niz

Z teg:oty,iułu osiag nałem(eła m ) v^",

,iaak arcliw społce, /ą./Ł rbry 
%

rok,.l ubiegłym dcchod v,i,l,,ysoxosci /aŁ

prcwacze spodarcza2
fułe
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Vll.

1 W społkach handlowych (,nazwa siedzjba społki) ńfrie

- Jestem członkiem

-;estem członkiem

zarządu (od kiedy),

r-ady nadzorczej (od kiedy,)

lttŁ

uwqw

V

Nabyłem(am) (nabył moj małzon ek, z wyłĄczenie nr mienia przJunalezn?go do ;egc ma.iątku
odrebnego) od Skarbu Państłya innej państwov/ei osoby prawnej, jedncstek samorządu
teryiorlainego, ich zwlązkg)Ęoi komI-ina]nej osoby p[awne] następujące mienie ktore-&ał--

d-z ąYr,rz łł =r

pi-zedm ioi działa lnoścl)

Ztego tYtułu osjągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoś ,, ńŹ a,e,,# łŁę
ll /,Zaządzam dzIałalnoŚcią9ospodarczą)ub;esiem pzedsiawicielem, pełnomocnlkiem iaklej a Ó



- jestem członkiern dy;, l.N{,0 0W,4/eł
Z tego tytułu csią_g łym dochod w wysokos

- jestem członKiem zarząCu(ccl kiedy). /!I,łrL
- jestem członkiem rady naCzorcze1'(od kledy). .

- jestem członkiem komisji re,łizy.ine.1 (od kiedy), /kL,t'Ł {r'bft,la
Z tego iytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod iv wysokości
\,Ai fun d a cj ach prowa dzących dzi ała l nośc g os pod a rczą,

-1estem członkiem zarządu (od kiedy),

- jestem członkiem rady nadzorczej (oo

- jestem członklem komisji rewizyjnej (od kiedy), /WŁ CL'Pffi

ZIego tytułu osiągnaJem(ęłam) w rokl ubległym dochcd w wyŚ"okosc

Vlll.

lnne dochody osia§ane z iytułu zatrudnienia Iub inne1 działałncści zaiobkorłej lub zajęc z

{łiwu1

lX.

Składniki m]enla ruchon,lego o r.vańcsci powyzej '1O OOO złciych (w przyoadkI; po;azdow

X.

Zocowiązania Pienięzne o wańosci cowyzej 1O O0O złotych w iym zaciagnięte kredyiy i pozyczkl
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