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oraz osoby lvyda.!ącej decyzje administraeyjne w imieniu starosty1

[.,,3 tłt)Ł\Ą; Ł
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1, wiacjczenie obowiązana jest do zgodnego z prańdą, starannego
niakażdej z ruóryk.

2 JeŻ_eli.nos,z.cz5SÓlne rubryki n!e znajdują w konkretnyrn przypadku zastosowa nia, nałeżywpisać ,.nie dotvczv''

Oscba składająca oŚvyiacjczenie obo,ł,liązana jest okresIic przynaieżnośc poszczegolnych
Śkładnikow]ńajątkorłych, dochodow i zóbowiązań do majaJku odrębnego i majątku obtętego
mażeńską wspolnoscią m aj ątkową.

Oswiadczenie majątkowe ciotyczy mająiku w kralu i za granicą

oświadcżenie, ma]ątkowe obejm uj e rowr i ez wi e rzyte l no ści pien ięzn e

e są informacje jawne w części B zaś informacje niejawne
składającego oświadczenie oraz rniejsca połozenia
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Ja, niżejpodpisany(ou) FłŁL-t 2 trn I:?_

( i m i o n a i n a z y,ł i sk c o r az' n as rryi s xc ro, a o,ir'

urodzony(Ą) 9_:s1 frJ\ ", GQ-,,§t !4"wU

P.oz??oz|taniu się z PrzePisami ustawY zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczenlu prowadzenia
dzjałalnoŚci gospodarczejpzezosoby pełnlące funkcje pubłiczne (Dz, U. Nr 106. poz. 679, z1998
r, Nr 113, Poz.715 iNr 162,Poz, 1126,z_1999 r, Nr 49,'poz 483,z20O0 r. Nr26, poz.306 orazz2002r, Nr 113, Poz.984 iNr21 4,Poz. '1806) oraz ustawy zdnia5 czenvca 1998 r. o samorządzie
PowiatowYm (Dz. U z2OU r. Nr'1 42,poz 1592orazz2O02r. Nr23, poz.22O,Nr62, poz 558,
Nr 113, Poz. 984. Nr 153, poz. 1271 Nr 2OO. poz 1688 l Nr 214, por..'1806) zgodnie z'ań. 25c iej
ustawY oŚwiadczanr, ze posiadam wchodzące w skład małzenskie1 wspo|nóscimajątkowej lub
stanotviące moj, m ajątek odrębny.
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:'=::;:i ;::T". Zgromadzone W Wa|ucie poiskiej, ńlQ o-1.\r 1?

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obce.1.

- papiery wańościowe

ll.

3. Gospodarstwo rolne:
.at.

rodzajgospodai-stwa: ....V\\<..9}3Ęt]l .. pcwierzchnia. ..,l
o wańości:

rodza1 zabuciowy: ...,..

tytuł prawny

Ztegotytułu osiągnąłem(flam1 w roku ubiegłym pzychod idochodwwysokosci. . ..,...

4. lnne njeruchomości.

powiezchnia: ^ię, 9l:ł1 r. t::|
o wańości, .

ty'ruł prawny

lll.

Posiadam udziały r.ni społkach handlowych - nalezy poclaó liczbe i em]ienta udziałov,t:

*iR c\ łt:l C 11

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałóv,l w społce

7 \;'v: iytułu csiągnalem(ębĘ ,,,y rbru ubiegłym oochocj w wysokosci



lV.

Posiadam akcje w społkach handIow}l,;|l l enriienta akcjl- r,a!ez' pocac ilczbe
ptte o{o.{ls?.

{

akcje te stanowią pakiel wieksz,v niż iC% aKcji w społce

Z tego tyiułu osiag naJem(eigĄ-vnl i,okrJ ubiegłym dcchod v,l wysoxoscl

V

NabYłem(an+} (nabYł moj małzon ek, z,,vyłączeniern mienia przynaleznego cio jego ma.jątkll
odrebnego) od Skarbu Państ"wa inneJ państwowej csoby prawnej,.1edncstek samorządu
ierytorialnego lch zwiazkcw |ub ouł kornunainej osoby prawnej nasiępujące mienie. ktoi-e
Podlegało zbYciu w drcdze oril.iirnr 

r[ilffać 
opis mienia idate nabycia oc i<cgo:

l| ,

Vl

1

- osobiscie

- wspólnie z innymi osobamt

Ztego tYtułu osiągnąłem(fu) w roku ubiegłym przychod idochod wwysokości:
2, Zazalzam działalnoŚciągosPodarcząiubjesiem przedstawicielem, pełnomocnikiem iakiej

działalności (nalezy podac formę prawną i przedmiot cziałaJności):

nlowadze działal oŚĆ gcsPoo"ńtt.",'3t§fi"rmę o.awną]o:."or:", dzlałalnosci)

I

Vl .

1.

wspolnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnałem (ęł7m) w rcku ubiegłym dochcd w wysokosci

W spółkach,handlowych (nazwa. siedziba społki) Wię d.ł )(tr,, 
I

- 1estem członKiem

- jestem członkiem

zarządu 1od kiedy):

r-ady nadzorczej (od kiedy)



- jestem członklem komisji rewizylne1(oo kiedy), ,

Ztego tytułu osiągnąłernięń; v; i,oku ubiegłym dochod w wysckoscl, . .. ., ,7 
, t2 W spółdzielniach kt\ę,. ę|*yŁ_> tir,/

- jestem członkiem zarząCu (cd kiedy). I

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji revlizyjnej (od kiedy)

Ztego tytułu osią9nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokcści.

-?. \A/ fundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą:

- jestem członkiem zarządu(od kiedy). ołtQ o_(rĘ,q1). 
.

(
-1estem człcnkiem rady nadzorczej (od kied}),

- jestem członkiem komisji rewlzyjnej (od kredy). . . .

Zlego tytułu osiągnałem(ęPń) w roku ubiegłym dochód w wysokości, . .. .. ,/

Vlll.

lnne dochody osia§ane z tytułu zatrudnienia Iub inne.1 działalności zai-obkowej lub zajęc, z

nodanlem o*"Ę,łr;tg, -"ffi 
i;li 

9Ł ,6s t 5t t,i utĄ9l* , o 
rf_*/

IX,

Składniki mienia ruchomego o wańcsci powyzej 1O 0OO złoiych (w pr-zyoadku oojazdow
mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

^\3 Plpłl t vl
l

X.

Zocowiązania Pienięzne o wa(osci cowyzej 10.000 złotych, w iyr-n zaciągnięie kredyty i pożyczki

oraz Viarunki na jakich zcstały udzieione (wobec kogo, w ztł,iązku z 1akim zdazeniem, ,ru jakiej

vuysokości): , :., . , ,Liq d'0-11 qĄ
ł


