OŚWIADCZENIE M:AIĄTKOWE
członkazarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową
osobąprawną oraz osobywydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyi
lą'ęólir'#n.... ' '' "..., d nia gł;.!?H. r. .IPf8

(miqscowość)

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jast do zgodnego

z prawdą, starannego

i zupełnegowypełnienia każdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać ''nie dotyczy'l
3. Osoba słdadająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

skladniliów majątkowych, dochodów i zobowiązańdo majątku odrębnegoi majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczeniemajątkowedotyczyfnajątku w kraju i za.granicą.
5. Oświadczeniemajątlmwe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości
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Ja, niżej podpisany(a),
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(ińiejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z. przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczą przez osoby pełniące funkqe publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,
z1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z .1999.r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz.
306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214,. poz. ] 806) oraz:ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządziepowiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 Órdzz 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 ustiiwy oświadczam, -że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkową lub stanowiące mój majątek odrębny:

l
Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie oolskiei
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środki pieniężne zgromadzone w walucie obcą :

......:....fM€.. ...:PQ. bęy.
papiery wartościowa:
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na kwotę
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m2, o wartości:
1. Dom o powierzchni: ...wiŁ...:.'(eq.blat.........
tytuł prawny: ............MiE....lla.h ę:q '..........
2. Mieszkanie o powierzchni: ; .kĘb. . .. p(e4yc-,tl. m2, o wartości
tytułprawny: ..........;l?e......&,8i)!q...........
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ......Phx.,..... ..eCe.if7.1l .....
powierzchnia: HZC.,
...A.# fq. ...:.
o wartości: .............l,x,.....gk#.ęęq........
rodzą zabudowy:... ... .!\€k.....-?(:'.Ęś(!q............
tytuł prawny: .... .... .. . }lH... . .. . . i:?C'p-f-gę14/,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości
'H''. .......& h iq .
4. Inie nieruchomości:
powierzchnia: .. .........Jx;G.. ..$iif?q.etq'...
o wartości: ..........!@....śi-.q.{cq......
tytuł prawny:- ........wtk....!:Ćq.41.q .... .
111.

Posiadam udziały w spółkach handlowych
PL, ....4'.9.q . ...
udziały

te

stanowią

pakiet

należy podać liczbę. i emitenta udziałów

większy
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Posiadam akcje w spółkach

handlowa,ych

należy

podać

.liczbę

i

emitenta

akc:ji
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pakiet
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Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,. z wyłączenieJn mienia: przynal&żnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa: inną państwowej .osoby-prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalną osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze p.rzetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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1. Prowadzę działalność gospodarcząż(należy podać formę prawną i przedmiot działalności)
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osobiście ...........!c.n......J?b.h.1lr'4..
wspólnie

z innymi osobami .........ilyX;;

Z tego tytułu osiąWąłcm(ęłam) w roku ubiegłym .przychód

1)

i

dochód w wysokości

.-'F.,...-d''.q'q '-

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielełn, pełnomocnikiem takie
działalności(należy
podać
formę
prawną
i
przedmiot
działalności):

.w'c....i«.h ..e\q
osobiście ... ....... ... .....łaL:.. .44eQęlq...=..:.

wspólnie z innymi osobal-ni........!yik

Z

tego

tytułu

osiągnąłem(ęłam)

dochód

w . wysokości
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VII.
1. W spółkachhandlowych (nazwa, siedziba spółki)
jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..........W..:.\:4e.6{.eq...... :...........
«n.:
. . . ękh.
ę"3.
. .. .
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komi.qi rewizyj nej (od kiedy):
.AH,....d'.qn#...
Z tego tytułu
osiągnąłem(.ęltam) w roku ubiegłym
dochód
l
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. . . .ęb

.h.
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w

wysokości
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wysókbśĆI
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2. W spółdzielniach

-jestem
członkieJn
zarządu(od
kiedy):
........!-rk.....!ąĆ!!p.(W.Ę'7.
.....
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..........hh€,:..:..eh-A#'ly ..
- jestem członkiem komiqi rewizgnq (od kiedy): .........tiE-. ...#(-Xg'.elg... ..
Z
tego
tytułu
osiągnąłem(kłam)
w
rol<u ubiegłym
dochód.
WK:. . . . . .Ó

.h .ę,q

3 . W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..........}cvtk-.

- jestem członkiem rady nadzorczą (od kiedy):
- jestem członkiem komiqi rewizHnq (od kiedy):
Z tego tytułu
osiągnąłem(kłam)
@ : roku
ppk. . .. .. phh

:=y:
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ubiegłym . dochód

w ' wysokości
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Inne dochodyosiąganez tytułu zatrudnienialub innej działalnościzarobkowąlub zięć,
z podaniemkwot uzyskiwanych z kaęldegotytułu:
1...
...........Ó.t&"#. ......c ....l ...R.h.ną. .'.'..]il.k:ł..:K4wxH-:..:. ....g4..:{61Ś.,..g4
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Składniki mienia ruchomegoo. wartości powyżej lO,(10ózł:otych.(w : przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok-produkcji): .., ... .klY;.. .. .f?(e!ęćy.ii7........

X
Zobowiązaniapieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty
i pożyczki oraz warunki, tla jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku ż jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości): . -"-- . .ęw?ę:
... ...'&'.6#..il!$
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Adreszamieszkaniaosobv qk},H-;«..ł -' -:- :'

ie

r)#:'

Miąsce położenia nieruchomosci wymienionych w punkcie ll części-A (adres)
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Powyższeoświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanienieprawdy lub zatajenieprawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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(miąscowość, data)

.%..!r''gś''w. .Q#nd.
(podpis)

1Niewłaściwe sl<reślić.

2Nie dotyczy działalności wytwórczą w rolnictwie w zakresie produkcji roślinne i zwierzęcej,w formie i zakresie gospodarstwa.rodzinnego.

3Nie dotyczyrad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

