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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

organ izacyj nej powiatu,
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(imiona i nazwisl<o oraz nazwisko rodowe)
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- Srodki pienigzne zgromadzone w w,alucie polskiej:... I ooo 2.( tdsPo uJoi J
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Uwaga:
1' osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannegoi zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2' Jei'eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nalezylvpisac "nie dotvczv".
3' osoba skladaj4ca oswiadczenie obowi4zana jest okreslid przynaleiLnosd poszczegolnychskladnik6w maiqtkowych dochod6w i zoboii4zafr do maj4tku odrgbnego i maj4tkuobj gtego mal2eriskq wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4' oswiadczenie mai4tkowe dotyczy maiQtku w kraju i za granic4.
5. oswiadczenie mai4tkowe obejmuje r6wnie2 wierryternosci pienig2ne.6' w czgsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zas informacjeniejawne dotycz4ce adresu zamieszkania sklarlajq..go os*i*dczenie oraz miejsca polo2enianieruchomoSci.

rrrodzonv(a) ..2?.. .$rY.q.?.\{tl ..4 .1!19.:1 w ..s.r.t r,.g.ry.hJ.. ..|u.q1.1.....
2nw2.AD D?d6 pehrlr-erdyCil n Irrylt; !!fr?,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkc.ia)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzeniadziatalnosci gospodarczej,przez osoby nelliace funkcje publiczne 1oz. u. z 2006 r. Nr 2t6,poz' 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz' 1592 z pofn zm.) zgodni.e z arr. 25c tej ustawy osr.viadczam, ze posiadamwchodzqce w sklad matzeriskiej r.vsp6lnoSci majqtkowej ludstanowiqce m6j maj4rek odrgbny:
T.

Zasoby pieniE2ne:

kierownika jednostki

.. n.*.+?.F,.d S.'{F,



Srodki pienigzne zgromadzone lv walucie obcei: )oryQ?Y

II.

l'Dorn o powierzchni'l'f lE..D.4 m2, o wartosci:N.lF- ..D?T.:l.ctftyrul prawny: ..t!1.F. ..D.aI.'rc?y . .

z' Mieszkanie o powierzchni:58yltfr 
^t, o warrosci: l\tlt . r.o-l...tytul prawny: ..1/..tJ.E yf.q fr..

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa, ..!$.(.9...D.QTY.q.lV. ... ...... powierzchnia:

o warrosci :. . . . . .N. t .F. . . . . D gl :/.a.4.Y. . . . . .

rod,zaj zabudowy: ...t'l t F. ... 0.frL !.?.Y..

tytul prawny: ...19.1.E. . P-.o_1.Vg.2y... ..

tytut prawny: .4.,..! t 
g:.?Yli .?...\TIT.y.:

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowycl-r - nalezy podai liczbg i emitenta
... \,.r.8... D.elli.q.?Y

udziaty te sranowiq pakiet wiqkszy nit lToh udzial6w w sp6lce:. . .\1.r. F. . . .9.9 i i/.s.g.y

ztego tytulu osi4gnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: ..{l.E...lt:TYg ?Y.....

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handrowycli - nalezy podai liczbg iernitentaakcli: lJ tE v.e.T;!!1.'1.
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V.
Nabylem(am) (nabyt rnoj malzonek, z wyt4czeniem rnienia przynaleznego cio lego ma1qtkuodrEbnego) od Skarbu Paistrva, innej panstwoweJ osouy prarvnej, jednostek samorzqduterytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6repodlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis rnienia i clatg nabycia, od koso:

!i.E....D.pI l.czY..

VI.
L Prowadze dzialalnoSi

.....rJ.tE ...0.9t.Y.q.1.Y .

gospodarczq2 (nale2y poclai formg prawn* i przedrniot dziaialnoSci):

z tego tytulu osi4gn4iem(glam) w roku ubiegrym doch6d * *;;"k;i;; N.;.i.. ler'l#I
uI.
l. w spotkach handrowych (nazwa, siedziba sp6lki): ..H.{.8 ...0.:Tr.+.r/.

ztego tytulu osi4gnqlem(glarn) w roku ubieglynr doch6cl w wysokosci: .!. !F. .D.qWq.-zy

2.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjne.i t"J ri.Jvi, .. fiiE. .r).".ry.q;y.



X.
Zobowiqzania pienigzne o wafto5ci powyzej t0.000i poLyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone

zlotych, w tym
(wobec kogo,

zaci4gnigte kredyty
w zwiqzku z jakimzdarzeniem, w jakiej wysokoSci), ... .ry.I.8...0.gf:(iLf

t.-



Poi'vYzsze oswiadczetlie sklaclanr srviaclomy(a), i2 na poclstarvie art.233 $ I Kodeksu kar.'ego zirpodanie niepra*,dy l'b zataje'ie prawdy gr.ozi l<ara pozban,ienia r,r,olnosci.

o11 Loftv

N iewlaScivve sl<re5| ic.
Nie dotyczy dziaialnosci wytw6rcze.i r,r, rornictwie w zakr.esic
rv fbrnrie i zzrkresie gospodarstwa roclzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6lclzielni r-nieszkanion,vch.

(podpis)

proclul<cji roSlinne"j i zwier.zgce.1.


