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członka zarzą-du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu,
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu. osoby zarządzającej

i członka orEanu zarządzającegc powiatową osórą prawną
oraz osoby lvyda.iącej decyzje adrninistracyjne w imieniu starosty1

ani. łĄ^},L01(

UWAGA:
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5i ązaaajest do zgo nego z praiwdą,starannego
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JeŹeti_ros.zcle9Ólne rubryki nie znajdująw konkretny;-n przypadku zastosowania, natezy
wpisaó .,nie dotvczv"

Q;cĘa,s!ładająca oŚwiadczenie oco,wi,ęanajesi określic przynaieżnośc poszczegolnych
składnikoŃ ńajątkowych, dochodow i zcbowią?an do maja.tku odrębnego i majątku objętego
mażeńską wspólno s cią m a1 ątkową

Cświadczenie majalkowe cjctyczy mająiku rv kraju i za granłcą

oświ adczen ie. majątkowe obejm uje rown i ez wi e rzyte l no ści p i en ięzn e
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:':l:,. l . r e są:in|ormacje.lawne, w części.j , e są.tntormac1eJawne, w częsci Bzaś,lnfórrlacle,n|ejawnedo s,kłada.lącego oświadczenie orazmieisca,połozen]a, ,:

nierućhońóści;
miejsca,połozenia

czĘsc A
Ja, nizej podpisany(a)

urodzony(a) 1\ ńl,Ąq§Y
ufl,hn\n{0 )e H |ft"Is|fŁ \l

(mle]sce zalruc

Poza?aznaniu się z PrzePisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzjałalnoŚci gospodarczelpzezosoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106. poz. 679, z 1998r Nr'113 Poz.715 iNr 162,Poz, 1126,z 

1OOO r Nrab, poz.483, z20OOr Nr26, poz.306 orazz2002r, Nr']13, Poz.984iNr21 4,Poz.1806) orazustawyzdnia5czerutca1998r.osamorządzie
PowiatowYm (Dz U z2OO1r Nr 142,poz 1592orazz2OO2r. Nr23, poz.22O,Nr62, poz.558,
Nr113,Poz.984.Nr153,poz. 1271 Nr2OO.poz.1688iNr214,por.'1806),zgodniezar1,25ctej
ustawY oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskjej wspolnóści..lłir.ń.i ń; 

''
stanowiące mój nrajątek odrębny.
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Zascby pienięzne:

- srocjki pien!ęzne zgromadzone w waIucie poiskiej

na kwotę: ,.

... pcwierzchnia: ... , ...

o wańości

rodzal zabuciow,y. ... . .

tytuł prawny, .

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod l dochod wwysokosci. . ......".,. ..

4, lnne nieruchomości:

powiezchni" NĘ l}0frĄ\
o rvańosci: I

ll,

1. Dom o powlerzchni l\ W }U Y/flĄ mr o wańości

tytuł prawny: ,.. ..,.

2 Mieszkanieo powiezchni: ... m2. o wańcści

tvtuł prawly

3" Gospodarstwo rolne.

rodza) gospodai-stwa

tyiuł prawny

lll.

Posjadam udziały vl społkach handlowych - na|eży pociac liczbe l emiienta udziałow:
NVlr_)pTt

udziały te stanowią pakiet większy njz 1}ak udzlałóvy w społce.

7 +,eg: iytułu csią§nalem(ęłam) ul roku ubiegłym cochocj vu wysokosci:
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Ęo.5{3T _akcj,e w spółkach handlow,il,;i
N vF )T ]],1ą1

na|ez.1 pocać liczbę I emitenta akcji

akcje te stanowią pakie.l wiekszy r,iż .iC% akcji w spółce

Ztego tyiułu osiagnąłem(ełam) i^l i,ok,..i uoiegłynr dcchod v,i wysoxosci:

V,

NabYłem(am) (nabYł mo1 małzonek, zwyłączeniern mienla przynależnego cio 1ego ma.lątku
odrebnego) od Skarbu Państvra innel państwc\rie] osocy prawnej jedncstek sarnorząciu
teryiorialnego lch związkcw |ub ouł komunainej osoby prawne1 następujące mienie. ktoi-e

Podlegało zbYciu vl drodze przeiargu - na|ezy podac ocis mienia i clate nab,vcia oc i<ogo,N!r}"T n W

Prowadze działalnosĆ gcSPodarcz { inaiezrl poiac fcrme p au/na i pi-zecimiot dzlałalnosc!)
N W_y01=(Wt

- osobiście

- wspolnie z innymi osobarrii

z tego tytułu csiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości. .
2 Zazalzam działalnoŚcią gospo darcząiub jesiem przedstawlcielem, pełnomocnikiem iakiej

Vl,

1.

działalności (nalezv podac formę prawną i przedmiot działalności):NĘ,W],lWĄ ,"_-"".'."'"".".
- osobiście

lnnymi osobami

osiągna_łem(ełam) w rcku ubiegłym dochcd w wysokości

- wspoInie z

Z Iega tytułu

Vl ,

1. W społkach,handlowych (nazwa, siedzlba społti) N Ę ) 0ry|,,Ą/T

- jestem członKiem

- jestem członklem

zarządu 1od kiedy).

r-ady nadzorczej (od kiedy)



- jestem członkienr komisji rewizylnej (oo kiedy):

Z tego tytułu csiąi,iąłem(ęłam) w i,oku ubiegłym dochod w wysckosci

2 W społdzielnlach,N i r } 0 Ti _l'{LY

- jestem członkiem zarząCu (cd kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji re,łizyjnej (od kiedy)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokcści.

W fun dacj ach prowa dzących dzi ała I nośc g osp oda rczą,

- jestem członkiem zaządu (od kiedy) f\tlr ) 0 tYl ru.l
-.1estem człcnkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem członkiem komisjl rewizyjnej (oQ kiedy):

Ztego tytułu osiągna;łem(ęłam) w roku ubiegłym doclicd w wysokosci

Vlll.

lnne dochody csia,sane z tytułu

podaniem kv.loi uzy"skivlanych z

zatrudnienia Iub innej działalnosci zarobkolvej lub zajęc

kazdego iylułu:

lX,

Składniki mienia ruchomego o wańcscl powyzej 10 00O złoiych (w przyoadku oojazdow
mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkc1i), NtF )e TY

X,

Zocowiązania pienięzne o warlosci cowyzej 1O OO0 złotych, w iym

oraz v/arunki, na jakich zcstały udzieione (wobec koEo, w związku

zacia3nięte kredyiy i pożyczki

z jaklm zdarzeniem \il jaKiej

wysokości) N lfr W


