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oswrADCZENrE MAJATKOWE

czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jerlnostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarz1dzaj1cej i czlonka organu zarzqdzajqcego porviatowq

osob4 prawnA oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starc,'styl

lr.,;Lcrix. .'t)rj.L ., dnia .?.llt :i,!t ..?l41t
(miejscowoSc)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie oborviqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. JeiLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowaniia, nale2y
wpisad "nie dotvczv".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynaleiLno5d poszczreg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowiqzari do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZeriskq wsp6lnoSciq majqtkowq.
4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B za5 informacje
niejawne dofycz4ce adresu zamieszkania skladajQcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

cz4sc A
J a, ni|ej podpisany(a),

urodzony(a; 5. p, i* d:.i.q.f .*i k.cr. .t'. .{ 96 i* S<r-[c."r.*l rq, a. . .?qol t.*.\ Lq,iyh

D)eaklqlr -D,i l\+u D?rgekl+ hJ FAl=h :? gnc H

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sip z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prr:,wadzenia
dziatalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r" o samorz4dzie powiatowym (Dz. Ll.22001 r.
Nr 142. poz. 1592 z poLn. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, Ze posiadam
wchodz4ce w sklad malZeriskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrpbny:
I.

Zasoby pienipzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej ,.. /.14Q...O-Cg..i:...
. ... .m?.C/, I ..3.?qa.>k ?. >.. ...{.tp.;.1 rr :;.i;i,c. n^nct-l qt\q.o.u C.L. . ..



II. 
... na KwotQ: .......

1.Dom o powierzchni: ..::..... ffi2, o \vafto5ci: ....:::.... tytut prawny: .....

z. [l ieszkpnie. o powierzchni: ?9, !.\t*t, o waftoSci:0.t r .*,1i. .:..ry'rul prawny, u,1cr \.4v),!.i?.vg....ik:i<.. i:)J.,tttrnotu'dctU'.\4qq6u-r,n.zN(e/-"d;.i.;.'.....--J--.r..
3. Cospodarstwo }dlne: \' ) " ',;'\

- paplery wanosclowe:

rodzaj zabudowy:

ty'tul prawny: .....

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlarn) w roku ubiegiym przych6d i doch6d rv wysokoSci: . .

4" Inne nieruchomoSci:

rytut prawny : xJ cr5 $ cS c, .,. f.'ncLF.te{{ . .q. \ 
P 

: } f f -1 .,.<*<kv,vp. . #. . *a Au)ry

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale|y podac liczbg i emitenta udzial6w:

" fal\,8 ....,OLc[t, ywa() .J
IV.

:::i":-::::-*1Ai:JU*i,,'i!iJuii'"1 **l : :1,,-,"':.'.--::'.....'. 
:: : : :

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niL l\yo akcji w sp6lce:

Ztego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko:ici:



V.
Nabytem(am) (nabyi m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynalelnego do jr:go maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, lednostel 

-samoiz4du

tery'torialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce nr,icnie, kt6re
podlegaio zbyciu w drodze przetargu - nale|y podai opis mienia i daig nabycia, od t<o.gc,,:

VI.

l lilliil: :i::i:l:";ie:::"ffij,q' :ffi': :'i:: 1:::: 
prawn* i przedmio'l dzia'{a,nosci):

- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami

z tego tytulu osi4gnqiem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ... .

2. Zarz4dzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci(na|e2ypodac-!ormEprawnqiprzedmiotdzialaInoSci):..'.

....n\(d. Ue:fv1ita1
- osoDlscre ...... )_-.1.... (J.

- wsp6lnie z innymi osobami

ztego tytulu osiqgnqlem(Etam) w roku ubiegiym doch(id w wysokorici:

VII.
l. W sp6lkach handlowy-ch (nazwa,,siedziba sp6tki):

. l; il ;;i 
" 

;k i ; )?if;:.,35?l*I*; 3
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego ty4ulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym dochod w wysoko5ci:

-jestem czionkiem rady nadzorczejs 1od kiedy):

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



ztego tytutu osiqgn4lem(plam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

3. w fundacjach prowadzqcych dzialalnosi gospodarczq:. .i4. r (. . . . .c.U.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego ty'tulu osi4gn4lem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

lub zajpi,

IX.
Skladniki mienia ruchomego o warloSci powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy podac narke,-model i_rok produkcii): .

^, 
11 bl .4.r--r:i4 n - O;{lt---r\-7iJ,<]r"'r'} X;-;i"-"";"""1 " '^"":..:: aPEI C>rBa REK .pflli.U.,{c<.1:t xej;iliariii r rixxr

frYY&ra eqr.b:*t<. . . A.S 0pl.f .zig. . fll.c&.i 9.+ k c /-lg}- . . . . ). J . .

10.000 zlotych,
udzielone (wobec

w tym zaci4gnigte kredyry
kogo, w nvi4ztkuL z iakim



CZ4SC B

\qVnT-i 2q.o-! &al>s
(miejscowo(6 i data)

' Niewla5ciwe skre6lii.
I - -." Nte dotyczy dzialalnoSci wy'tw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej izwierzEcej,
. w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


