OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
członka zarządu .powiatu, sekretarza powiatu; $karbni.ka powiatu,: kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osobyzarządzającej i członkaorganu zarządzającegopowiatową
osobąprawną oraz osobywydającej decyzjeadministracyjnew imieniu starostyi

Nńil2Q.R:i(!}(. ...,dnia;?l.:q:'@r.
(miejscowość)
Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest .do zgodnego . z prawdą, starannego

i zupełnegowypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
Wpisać . ' 'nie dotyczyl
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. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wiefżytelności pieniężne.

6. W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

częśc A
Ja, niżu podpisany(a), . ...Pn.U.Łi.N.t'l....KOJ?.''QKń..;..

... ... .....(.'itt6iOI':Ęa.)................. ....;...-'''',(imiona ł nazwisko oraz nazwisko [odoW.e)
urodzony(a) ......4.€.,..44...4.gXI..i:.......................... . w ......-..Pełna,KQJ.lk
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(ńiąsce zatrudnienia,stanowiskolub funkcja)
po zapoznaniu się z. przepisami.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczą przez osoby pełniące funkclje publiczne (Dz.. U. Nr 106, poz. 679,
z1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z .-1999.r.Nr 49,.poz. 483, z2000 r. Nr 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
samorządziepowiatowym (Dz. U. z 200 1 r. Nr 142, poz.:1592 (fraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr

113, poz. 984, Nr

153, póż. 1271,-Nr

200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1.806),

zgodnie z art. 25c tq ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńśkid
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l
Zasobypieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej;
środki.pieniężne zgromadzone w walucie obcą :
papiery wartościowe
na kwotę

11.

.u.l E ...noTY.WąH.
m', o wartości
1. Dom o powierzchni:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: .!KJ.fę..=Dś8
qV...t ńż, .ó wartości
tytułprawny: .........
'
3. Gospodarstworolne:
.D01YaY..
rodzaj gospodarstwa:
., powierzchnia
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w. roku ub iegWm..przychód i .dochód w wysoko.ści
4. Inie nieruchomości:
powierzchnia: ........N.{.E...;!żqt%e2,X
o wa.rto'c .... +t.+. .+ -- - e-.

tytuł prawny:
111.

Posiadam udziały w spółkach handjówych
MIR,....P(at GŹ&.;.:...
udziały

te

stanowią.

Z tego tytuhi

pakiet

należy podać liczbę. .i emitenta udziałów

większy

osiągnąłem(kłam) w

niż

roku

10%

ubiega'm

udziałów
dochód

w
w

spółce
wysokości

lv.
Posiadam akcje w

spółkach

handlol>vych

należy. podać :liczbę

N.i.
Ę...QQt.H.
qW.......:...

akcje

Z

tego

te

stanowią

tytułu

pakiet

większy

osiągnąłem(kłam)

w

roku

niż

.10%

ubiegłym

i

emitenta akcji

akcji

dochód

w

w

spółce

.wysokości

V
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,. z wyłączeniem mienia: $rzynalbżnego do .jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwo:wej .osoba' prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
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1. Prowadzę działalność

gglpodarczą2

(należy podać formę prawną i .przedmiot

N.i.ę.
....Q.0TyQłq......'l:......
....

działam(mści)

osobiście

wspólnie z innymi osobami
1)

Z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym .przychód i dochód w wysokości

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

.w.l.Ę..'D.o:rX.ęl4..............
......
.....----'.....''
''':..

''

;........:=

wspólnie z innymi osobami

Z

tego

tytułu

osiągnąłem(ęłam)

w .: roku : ubiegłym

'dochód w . wysokości

VII.
1. W spółkach handlowych

(nazwa, siedziba spółki):

.N!&..P.{XY@:

jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komiqi rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu
osiągnąłem(.kłam) w roku

2. W spółdzielniach

.ubiegłym

dochód

.w

wysokości

ubiegĘm

dochód

'W

wysókóśói

N. iE. .DQiH.ś?3d.

jesień członkiem zarządu (od kiedy) :
jestem członkiem rady nadzo.rcząS (od kiedy):

- jestem członkiem kolniqi

Z

tego

tytułu

rewizyjną (od kiedy):
osiągnąłem(ęłam)
w roku

3. W fundacjach prowadzą(tych działalność gospodarczą

.Nlę . . . .P.Q.tY.ęH
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...=.
jestem członkiem komiqi rewizgnej (od kiedy) :...,.:=.
ubiegłym
Z
tego tytułu
osiągnąłem(ęłam}
ń'...: .roku

dochód

w

wysokości

VIII
Inne dochody osiąganez tytułu zatrudnienia lub inną działalności zarobkowej lub .zajęć,
z podaniem ]<wot uzyskiwanych z każdego tytułu :

lóló& blllblc4i%l..<.wrak«..zwr.w.b&2hą....l8.żali.@,..f
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Składniki mienia ruchomegoo. wartości powyżej 1.0,00ózłotych .(w.:przypadkupojazdów
mechanicznychnależy podać markę, ińodel i rok-produkcji) :

N.l:E...P0[XqĘł(. .......

X
Zobowiązania pieniężne o. wartości poWyżq ]0.000 złotych, w tym zaciągnięte ]<redyty

i pożyczki oraz warunki, ha jakich zostały udzielone.(wobec kogo, w związku ż jakim
zdarzeniem,wjakim wysokości) :
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Adres ZRmieq;kl.-

1)

/'\

n

/'Ł

.l,}« 'l«:ąnp d6\x/indy.ve.nle

Miejsce'półożegia ńioruGuuń-u.ui w9inienionych w punkcie ll części.A (adres)
1. ..'.......l...(Y.{ę...aęl:YZCg..........
2
3

4

Powyższeoświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu .karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

rglnń. ą4:{.K.,.. g.q....Qk.-,@.i.'8..
(miqscowość, data)

1Niewłaściwe sheślić.
2Nie dotyczy działalności wytwórczeUw rolnictwie w zakićsie produkcji roślinnej i zwierzęcej,.
w formie i zal<resie gospodarstwa.rodzinnego .
3Nie dotyczy rżd nadzorczych spał.dzielni mieszkaniowych.

