OSW.IADCZENIE MAJĄ'lKOWE
członkazarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego powiatową
osobąprawną oraz osoby wydającej decyzjeadministracyjne w imieniu starostyi

tuu }zlSTJ."'-".''....,dniaZ.f:l::hr.
(miejscowość)
IJwaga:
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Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

izupełnegowypehieniakażdejzrubryk. '
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2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym
wpisać .lIBIę..delXSa:=.
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przypadku zastosowania, należy
'

' '

'
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3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
5. Ośvpiadczenie majątkowe

obejmuje również wierzytelności

pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawale są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotycząceadresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości
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po. zapoznamuslę z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograć)iczeniuprowadzenia

=:s=Z=lm==USZE'Bń:Łą

samorządziepowiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nł 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkową lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Nabyłem(am)(nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pizynalehiego do jego majątku
odn?bnego) od Skarbu Państwa, i]mej państwowej osoby prawnej, jednostek . samorządu
terytorialnego, ich związków ]ub od komunalną osoby prawnej następujące .mienie, które

podlegało zllZciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

ax&.....'U)

VI

1. Prowadzę działalność gospodarczą' (należy podać fomię
działalności):...,a4,sK.
...cęźGI.c+'l.
.- ............-. .......
- osobiście

i

przedmiot

..a,ie. ..&oh.m. ......

- wspólnie z innymi osobami

1)

prawną
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Z tego ..tytul psiW#em(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w
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2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnihem takie
działalności(należy
podać
formę
prawną
i
przedmiot
działalności):
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- osobiście .......AMŁ7.... 6;.Ą.cul.
- wspólnie z imlymi osobami
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VII.
ł. W spółkach handlowych(nazwa,

siedziba spółld)

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): .....h'a..xaeAtiH...
- jestem członkiem rady nadzorczą (od kiedy): ......aód:..
- jestem członkiem komisji rewizXjnej (od kiedy): ....i.4<.

Z * tekę . tytułu
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- jestemcdonkiem koi;iqi reMną
(od kiedy): :.Jbl;.ć....'Łl$iq :l...;.....
Z. tqgq tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ' ubiegłym
wysokości: .4Me...&hc"'\

dochód w

3. W fimdacłjąclł prowadzących działalność gospodarczą:
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dochód
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hme dochody osiągane z tytułu zatmdm.eda lub innej działalności zarobkową
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
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ż.Ł#ilń.liilil=li:21 ::11;11
&l$$111blB
iikiiXiii GlllZIU 11: &illll& K1112ZżBb'(t«-

lx
Składnijd mienia mchomego o wartości powyżej 10.000 złotych(w przypadku pojazdów
mechanicznych należy pl)dać markę, giodel i rok produkcłji):

śh.i.:.d.ńy....&.d.X.b.c;.

.L...i.:.Ź0;8',.......Jio.:o;Ę;..ĆIŃ....

X
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte hedyty
i pożyczki oraz wamnki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej
u\'.Jura/uv4Lvvw&/Be
wysokości):
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CZĘŚC B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:C.

Miejsce położeńa nieruchomościwvmienionvch w punkcie ll częściA(adres)

l

2
3

4

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 ę l Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

gl\cool:,#.
...?Ś.H:..'Z.Qla:.
......
..........
(miejscowość, data)

......ŻaŁ..
&3;.:;.Ł8.........
..
(podpis)

' Niewłaściwe slaeślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórcze] w rolnictwie w zajaesie produkcji rośliimą i zwierzęcej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
; Nie dotyczy rad nadzorcz)rch spółdzielni mieszkaniowych.

