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(połlltis)

OSWIADCZENIE lqAIĄTKOMTE
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownil<ajednostki
organizacyjnej powiatu, osobyzarządzającej i członka organu zarządzającegopowiatową
osobąprawną oraz osobywydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyt

laa.($.g,3;laa......'....,
dnia'Z3:(2qrM}'6 a.
(miewcowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenieobowiązana jast .do zgodnegoz prawdą, starannego
i zupełnegowypełnieniakażdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać ''nie dotyczy''
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego.i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy fnajątku w kraju i za.granicą.

5. Oświadczeniemajątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości

czĘŚĆ A

W

Ja,niżej podpisany(a), lł#lil8lęi;lll}(Ćil;&iz ..5RZęftngż. ...ll#:isię/4(n,.i:$€g::.JI'J.%)!&.
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(ińiąscezatrudnienia,
stanowisko
lubfunkc:ja)
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po zapoznaniu się z. przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkqe publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,

z1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z .1999.r.Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Ńr 26, poz.
306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214,.poz. 1806) oraz:ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 1 r. Nr 142, poz. 1592 Órdz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr

62, poz. 558, Nr 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 małżeńśkią
wspólności majątkową lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne:
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1. Dom o powierzchni:zpk.:'ś21ŚIXl?1442'

''' 'u....; mż, o wartości:

..(21{.

tytuł prawny : ....h. SI)6Z/IO/a. -- :. łłiililĆi:k&ii1114Zła..'
2. Mieszkanie o powierzchni: /114,(t,.. Ć11,{21qC;2ę,}r{.
. m2, o wartości :
tytułprawny: ..........................................}g......ĆI

3. Gospodarstwo rolne:
rodza gospodarstwa: . ... /l\Ó&e:. ..(;1{)it({C,4,q... ....... .. .. .. .. ... powierzchnia:
o wartości :
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:

1%bl#qq?i:diet:TI
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111.

b w spółkach handlowych

CI

te

udziały

należy podać liczbę. i emitenta udziałów:

q

stanowią

pakiet

osiągnąłem(ęłam)

większy
roku

lllz

10%

ubiegłym

udziałów

spółcei

dochód w

wysokości

lv.
należy

podać
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te

stanowią

pakiet

osiągnąłem(ęłam)

V

t

większy
r(5ku

mż

10%

ubiegłyJn

liczbę i ełnitentaakcji
akcji
dochód

w
W

spółce

wysokości
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VI
l Prolli8j3& dz ałalność gospodarcząź(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności)
osobiście'J .....H...

wspólnie z innymi osobami

ń:::hzW4::?::"
tFt:T?:
.=...::!..:T.I'::=
..T'::::::...ł...r.'.l::;
..=..T;:F:i:t:
2. . Zarządzam działalnością gospodarcząlub jestem przedstawicielełn, pełnomocnikiem takie

osobiście ...q......ĆI....
wspólnie z innymi osobami
ksiąg«ąłe-B(ęłam)

w

roktl

ubiegłym

dochód

w

wysokości

Vll

1.współkach
handlowych
(nazwa,
siedziba
spółki):.
../lćLC,Ć'..
.J:>:(?Ęfć.;;y.
.
jestem członkiem
jestem członkiem
jestem człóńkiem

zarządu (od kiedy):
rady nadzorczej (od kiedy):
komisji rewizgnej (od kiedy):

ubiegłym

dochód

ubiegłym

dochód. '

w

wysokości

'w

wysókóśći

111111111:1111:l
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jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem. członkiem rady nadzo.rczejs (od kiedy):
jestem członkiem komiqi rewizXjnej (od kiedy):

Z - te

Ó/u ....
\.J

/l

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

/

.44@....t/ś&Cą .....
jestem człoiWiemaarządu (od kiedy) :
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizHnej (od kiedy) :
Z tego tytułu
osiągnąłem(kłam) w.: roku

ubiegłjń-.

. dochód

w

wysokości

VIII
inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia ]ub .inną działa]ności zarobkową ]ub .za)ęć,
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Sldadniki mienia rucholnego o . wartości. powyżej lO.óOó-złotych (w.:przypadku pojazdów
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Zobowiązania pieniężne o wartości poh'yżd 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty
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Adres zamjFszkania osoby.składaiacei oświadczenie:
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Mlieisceoółożenła flieruchQihości wyr- ;
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Powyższe oświadczenie składam Świadon«ty(a),
iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno-ści.

u. ...d n !IQ,..,Ł :}..kMdń.ib,
,owość, data)

(Podpis)

1Niewłaściweskeślić.
2Nie dotyczy działalności wytw(5rczeJw rolnictwie w zal(rćsie brodukcli roślinnej i zwierzęca,.
w formie i zal(resie gospodarstwa.rodzinnego.

3Nie dotyczy rad nadzorczychspółdzielni mieszkaniowych.

