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O§WiADCZEN!E MAJĄTKcWĘ 
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człon ka zarzą_dupowiatu, sekretarza por,viatu, skarbnixa ;J;"T;ł;;'""'""""""""' 
""''t"" "

kiercwnika jednostki organizacyjnej powiatu, oscby zarządzającej
i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

oraz osoby wydającej decyzje adrninisti,acyjne w imieniu starosty'

ania LĄ.ffi.RelS

4

5.

6.

1 , Osobalskładająca oświaciczenie obowiązana jest do zgodnego z pi:awdą, starannego
i zupełnego wypełnienia,kazdej z rubryk.

2. Jezefi .Pos=clególrte rubryk! nie znajdują w konkretnyffi przypadku zastosovlania, rxaIeży-wpisać ..nie.dotvczv".

3. Cscba skłaciająca oświacjczenie obo,łłiązana i=si okr-eśiic prz:ynaieżnośc poszczeEoinych
składnikow majątkowYch cjochodov,l i zobowiązań do maia.tku odrębnego i mająiku or,jętego
mażeńską wspo lno s ci ą maj ątkową

Cśvłiadczenie maja,tkowe ootycz,o* ma.ląiku t,l klaju i za granicą

cśvłi adcze n le majątkornle obejm uje i-own i ez v*,i e zyte i n o ś ci p ien ięzn e

iciczenia zawańe sąinformacje jarvne lnv części B zaś informacje niejavlne
u zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia

'
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Ja nizej podpisany(.; łlarnvyK [1lic,h^{ raSil{
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" 
rru i s /c' ro, C o, rl ri

G,4ż50 *
ąiatople u"} ar,ńrX,;/..+-'r,'ł#

Po ZaPOZnaniu się z PrzePisami ustavły z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnoŚci gospodarczejprzezosoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. Nr 106 poz.679,z 1998r,Nr113,Poz.715iNr 162,Poz, 1126,zlS9gr,Nrab,'poz 483,z2OOOr.Nr26 poz 306 orazz
2002 r, Nr '1 '13, Poz, 984 l Nr 21 Ą, Poz. 1 806) oraz ustawy z dnia 5 czenryca ,1998 r. o samorządzie
PowiatowYm (Dz U zZOU r. Nr142,poz 1592orazz2O02r Nr23, poz 22O,Nr62, poz 558,Nr113,Poz.984.Nr153,poz1271 Nr2OO,poz 1688iNr214,po..taoo; zgodniezaft.25ctej
ustawY oŚwladczam ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspotnóscimalątkowe.1 lub
stancvriące moj rnajątek odrębny.
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Zascby pienięzne:

- si-ociki pienięzne zgromadzone w waIucie poiskiej ąl ffift"C*
łabzzę"w?,Z

srodki cienięzne zgromadzlne w walucie obcej. łlrU.. dd"F,"l

paplery Wa ńościowe: .ł:.r. ł Mn|r"1
na kwote:

ll.

1.

2

J.

tytuł prawny .-_
Gospodarsiwo rolne, -
rodzajgospodai.srwa.lMl,{Łł*hc.z,tu.pcwierzchnia:

ll
ł ,,,^*^A^i, 

'u vvdl tu§ul.

rodza1 zabucjow,,v. .-. .

iytuł prawny: .,. . .-.
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod idochod wwysokości: . T,..... _

4. lnne nieruchomosci: dełąYą vąL dCłWłłuą 2 TĘ , Ą

lll.

Posiadam

..nl,ił
ucziały vi społkach handlowych - na]ezy pociać llczó= i emiienta udziałovy,n1
dt?t!4?".U,l .ll

powie zch n i a : .,.Ó5_T ..,wlL

o tvańości: .m,ił ł"łłłłu

t:działy te stanowią pakiet większy niz 1O% udziałov,i w społce

7 legc iYtułu osiągnaJem(ęłam) ul róru ubiegłym iochocj w wysokosc,i, .. . {. .



lV.

Posiadam akcje w spółkach ha.ncllowycn

fu,trł

na|ez,1 podać iiczbę I emiienta akcji

akcje te stanowią pakiet większ,v .,tz'iCok aKcli w społce. ..-:H

ztego tytułu osiągnałem(ełam) u", iokr.l uciegłyrn dcchod vy wvsokosci

Nabyłem(ani) (nabył moj rnałzon ek, z v.lyłączenlern mienia przr,należnego cio jegc majątkll
odrebnego) od Skar-bu Państwa innel panstwcwel osoby prawnej .1ednostek samorząou
teryiorialnego ich zwiazkow lub oC komunalnej osoby prawne1 nasiępujące mienie, ktoia
podlegało zbyciu w drcdze przeiargu - laiezy podac ocis mienia i daię nabycia cc Kcgon{ł ełąclĄ

{l

Prowaozę

/ł^ić .
działalncsć gcspodalcza2 i,naież',ł pocac fc:-nie pr-av/ną i przedmioi działalnoŚci)

1,/!

1

osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnaJem(ęłain)w roku ubiegłym przychod idochod wwysokości: . .. ..

Zazalzam działalnoŚcią gosPoda rcząiubjesiem pzedstawicielem, pełnomocnikiern iakiej
działalności (nalezy podac iormę prawną i przedmioi działalności)

- osobiście ... ł

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytułu osią!najem(ęłam) w rcku ubiegłym docncd w wvsokości

Vll.

1. W społkach handlowych (nazwa. sjedziba społki)

!wr'Ł adlł=1
- jestenr członkiem zJrządu tod kiedy;:

- jestem członkjem rady nadzorczej (od kiedy)



- jestem członkiern komisji rewizyjnej (oo kiedy)

Z tego tytułu csiągiłąłem(ęłanl) r,v i,oku ubległ;,m dochod w wysckoscl

2 W spółdzielniach .rw t d-łry41
- jestem członKiem zarząCu (cd kiedy): .

Ykk?łrĄ#{Ą

- jestem członkiem rać,y nadzorczejj (od kledy),

- jestem członkiem konrisji rewizyjnej (od kiedy),

Z tego iytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod i,v wysokcści

-? \l1fundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą, n/tk C,dyrr*
-jestem członkiem zarządu (od kiedy)

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Ziego tytułu osiągnałem(ęłam) w roku ubiegłynn docticd w wysokości

Vll|.

lnne dochod'i csiasane z tytułu zatrudnienia Iub innej dzlała!ności zarobkolvejlub za)ęc. z

p od a n ie m kv;ot u z,v,s k ivła n y ch z kazdeg o tyir,.iłu :

łąkł - 
ęs 

ał,1 
{ br,,ł++a) 6c,-ń+,3E

ą A ,r... ,,ll r,. uĄ/l4Uń, 3u
b?^s&_t3 z

iX,

Składniki m]enia ruchomego o rvańcsci powyzej

mechanicznych na!ezy podac markę model i rok

6wł.l-..JĄn,

10.000 złciych (w przyoadk.l pojazdow

prod u kcji):

a {, §'trłĄ h.t. {,n{^l;,

Zobowłązania

oraz vłarunki,

v,lysokości), .

pien(ęzne o wańości

na jakich zcstały ,-idzt

oowyże1 10.000złotych w tym

eione (wobec kogo, w zw,iązku

zaciągnię,ie kred,vty i pozyczki

z jakim zdarzeniem, ,u jakiej


