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.SW'ADCZEN'E MAJĄTK*WE'' "ł,o" 
v,ł._

członka zarzą_dupowiatu, sekretarza powii tu, skarbniki§;;;;t;; """""':"""""i(-'""""''''"'

kierownika jednostki organizacyjnej powiatu. osoby zarządzającej
i członka organu zarządzającego powiatolvą osobą prawną

oraz osoby wyda.!ącej decyzje adrninistracyjne w imieniu starosty1

dnia22.0L). ?gł4 ,,Q ,^ Ł;ą"La-
(j (mlejsco,,\"oś,\

UWAGA:

Ą,l oswia ązana jest do zgodne§o z praWdą, starannego
nienia k.

2. JeŻeti P ubryki nie znajdująw konkretnyrn przypadku zastosovla nla, nałeży
wpisaó

3. Oscba składająca oŚv,liadczenie obowiązana jest okreslic przynaieżnośc poszczegolny,ch
składnikow majątkowych dochodow i zobowią_zań do majajku odrebnego i majątk"u objetego
mażćńską wspol no s cią rn ajątkową

4 Oswiadczenie majalkowe cjctyczy maja_tku w kraju l za g,anicą

ierzyteJ ności pienięzne.

e jawne, v.,l części B zaś informacje nIejawne
oświadczen!e o1az mie,j,sca połozenia,

]' ,.

czĘsc A
Ja nizej podpisany(a) rur i"\)§ \{ rhtsńv,,7

(imtona i na:y,.is.łc oraz nazwtskc rodovt-.)

urodzony(a) /3,ał . ł§58 * J: ckb^r\.,_w

( m i e j sce z alru C n i e n i a. sianołvlsko t u b f u n kcj a)

źlĄ,?r5pp ?r*l.+3ł,łE *_ eRvtgZlĄrr)Zr.t _"lo*u-1 ił:} y
P.o.z??az|aniu się z PrzePisami ustawY zdnia 21 sierpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia
dzjałalnoŚci gospodarczejpzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U Nr,106 poz.679,z 1998
r, Nr 113, Poz,715 i Nr 162 Poz. 1126, z 1999 r, Nr ab, poz, 483, z2OOO r, Nr 26 poz. 306 orazz2002r,Nr113,Poz 984iNr21 4,Poz.1806) orazustawyzdnia5czenvca,199Br.osamorządzie
PowiatowYm (Dz U zZOU r. Nr 142,poz 1592orazz2OO2 r. Nr23, poz 22O, Nr62, poz. sss,
Nr 113, Poz. 984. Nr 153, poz. 1271, Nr 2O0 poz.1588 iNr214, poz'1806), zgodniez'ań.25ciej
ustawY oŚwladczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspolnościmajątkowej lub
stancwiące moj majątek odrębnył



l.

Zascby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w waIucie poiskiej. l\l^^ę

srodkl pienięzne zgromadzone w waiucie obcej: ... nńe

Jo(ąor*1

J-{;;;ł

Dom o powierzch ),
nl, .. .. m- o Wailoscl

tytuł prawny

Mieszkanie o powiezchni: e.O, 6 m'.

, >o"ó-=r §§l.;;0.L,§
Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa. .,. . ... ,^,ĄŹt.ą ,L{b*)
o wańoścl:

ll.

I.

2.

2

o ulańcści l tQ ,.O8 Oroł!_\ .,

powierzchnia:

rodzaj zabucjow,y

tytuł prawny: .,. .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości

4. lnne nieruchomości:

powiezchnia . ,t^ć a- J-{ąr*\
o lvańości

tyiuł prawny

lll.

Posiadam udziały ul społkach handlowych - na|eży poclac liczbe i emitenta udziałovl

udziały te stanowlą pakiet większy niż 10% udziałói,v w społce:

7 |=gi iytułu osią§nałem(ęłam) r,nl roku ubiegłym iochocj w wysokosci



lV.

Posiadam akcje w spółkach handlow;,,3i - na|eż.y podac |iczbęi emiienta akcji, .lrl^e d*{>r

akc.ie te stanowią pakiei wieksz,v niż -iC% aKcji w społce

Ztego tyiułu osiągnąłem(ęłam) w i,ok,-l u'oiegły,.n cjcchod w,tvysokosci

V

NabYłem(am) (nabYł moj nrałzonek z lvyłączenienn mlenia przynaleznego cio jego maiątkll
odrebnego) od Skarbu Panstwa inne] państwcv;ej osoby prawnej, jedncstek samoząciu
teryiorlaInego lch z'wia?kow lub od kornunajnej osoby p|awneJ następu1ące mjenie. ktoi-e
Pod egało zovclu w drodze o..ru; ",nT:, 

n:J"nia 
i clatę nabycla, oG kogo

,)J

prowadze działaIncsć gcspodarcz a-2 inaieżrl poiac fcrme plavlna i pi-zeci m iot działa lności)

^.dż d".rŚ)^,-\

osobiścIe .... -

- wspolnie z innymi csobami

z tego tytułu osiągnaJem(ełam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości:
Zazalzam działalnoŚcią gospodarcząiubjesiem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalnosci (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalnosci):

^^;a il-t1.^.1
osobiście

V,
1

- wspolnie z

ZIega tytułu

lnnyrnl osobami

osiągnałem(ęłam)

Vll.

1

w rcku ubiegłym dochcd w wysokości

W spółkach,handlowych (nazwa, siedzlba społki), . ąi-e

- jestem członKiem

- jestem członkiem

zarządu 1od kiedy;.

rady nadzorczej (od kiedy;



- jesiem członklern komisji rewizyjnej (oo kiedy),

Z tego tytułu osią-gnąłen-r(ęłanl) v; i,oku ubiegłym dochod w wysckoscl.

2. W społdzie|niach y^-e- .l-\,).,r"b
- jestem członKiem zarząCu (cC kiedy): .., ...

- jestem członkiem rady nadzorcze1'(od kiedy):

-.1estem członkiem komisji rev.tizyjnej (od kiedy):

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

3 Wfundacjach prowadzących działalnośc aospodarczą:
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .^+;,Ł. L\*
-.1estem członkiem rady nadzorczej (od kledy)

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (oQ kiedy). .

Ztego tytułu osiągnalem(ęłam) w roku ubległym dochcd w wysokości: . .

Vlll.

lnne dochody osia€ane z tytułu zatrudnienia lub innej działa!nosci zarobkowe jlub zajęc, z
p od a n i em kv,lot uz,vs kiwa ny ch z każdeg o iyiułu.

§)*"Vśd

lX,

Składniki m]enia ruchomego o lvańcści powyzej 10.0O0 złoiych (w przyoadku oojazdow
mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkqi)

K.

Zocowiązania Pienięzne o wańosci cowyzej '10.00O złotych, w iym zaciągnięre kredyiy i pożyczki
oraz V/arunkl. na jakich zcstały udzieione (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem ,,u )akiej
wysokości): .... ; ..,.. ....-n?. - \ 
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