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oSwtRoozENtEMAJATKowE ,',,, I K,'czlonka-za|zqdu*powiatu;sekretarza-powiatu-;skarbnika-powiatu;*ierowni|<ijednoffiri-organizacyjnej
powiatu;osoby-zarzqdzajqceii-ezlonka-organ u zaiqdzajqcego-powiatowq-osobq-prawn4

oraz osoby wydajqcej decy:zje administracy;ie wimieniu starosty, ''

(la,.kio\,r,,tf"
,,(rjr iejscowosi)

Uwaga:

1' osoba skladaj4ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupefnego wypelnie-nia ka2dej z rubryk.

2' Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym pzypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ,,nie dotylczv,,.

3' osoba skladajqca oswiadczenie obowi4zana jarst okre6li6 przynale2nos6 poszczeg6lnych skladnik6w majqt-kowych' dochodow i zobowiqzafi do majqtkur odrgbnego'i majqtku objgteg- maDefskq wsp6tnosciq ma-jqtkow4.

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5' O5wiadczenie maiqtkowe obejmuje r6wnie2 wi*zyterno6ci pieniq2ne.
6' w czgsci A oswiadczenja zawarte sq lnformacie jawne, w czqsci B zas informacje niejawne dotyczqce adre-su zamieszkania skladajqcego oswiadczen ie otiai mie;sca polo2enia nieruchomosci.

czEsc A

Ja nizel podpisany(al lluue{,a- lur,c"qrfu.{,flwv L,tf,Wi;rniiaq , k,,,r|"r"&r,. ,uLl,,)tv

, 4 {U '1 {.'in' . .^- . 
(imi'ona,t,nazw'sko oraz nazwrst<o rooowli I ^ iurodzony(a) w V"'lJ.d' {l-v"11r,( i Yj-{;'...,L\{<-.<-i.) l,.tt,/ r',r,'[,;t ff h lVrt dI L*,-

f'1,,7g.,a1;^\eiitu,r prc (,vvvo.{ i{.-o.u.oci,f ftuo'/, r,.{ 'iuuLti,ci"r.d,v..r' , \p,,-et,,i.ii.f.;
(mrejsce zatrudnienia, stanoWisko lub funkcja) | I ("1

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnra 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci go-spodarczej paez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz aio, z .199g r. Nr 113, poz.715 iNr 162poz 1126'21999r Nr49,poz 483,z2000r.Nr26,poz.306oraz.zzollr Nr113,poz.9g4iNr2.t4, poz.18o6)orazustawy z dnia 5 czerwca '1998 r o samorzqdzie.powizrtowy; (D.. u . 2001 r. Nr 142, poz. lsgz oraz :.2002 r. Nr 23,poz 220, Nr 62 poz 558, Nr 113, po, se+, Nr15u p'oz'tzit, Nr 200, poz. 168'8 i Nr 214, poz 1806), zgodniez art' 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wc,nooiqce w sklad matzenskie1 wspolnosci maj4tkowej luo sta-nowiqce moj majqtek odrgbny:

t.

Zasoby pieniqzne:

- Srodki ptentgzne gromadzone w walucie polskiel: Wty
- srodki pieniqzne gromadzone w walucie obcej: \fu,,L

J"k,Ctr,r.ilq
, dnia f.

1

2

- paptery wartosciowe:
na kwotg: '\,{rY-

il.

Dom o powierzchni

Mieszkanie o powierzchni:

Gospodarstwo rolne:

rodzal gospodarstwa:

o wartoSci

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytulu osrqgnqtem(glam)w roku ubiegrym

Inne nieruchomoSci:

tytui prawny: V\ L OL^o{r1ve1
tytul prawny: \.,"{,\_ 

"W/,j,

m2, o wartoSci:

m2, o wartoSci:

,powierzchnia:

\. r\', .1,*1..1. ,_1

przychod i dochod w wvsokoSci



powierzchnia:

o wartosci:

tytui prawny:

C Otk ve.

osobiscie

wspolnie z rnnymi osobami tn-^,Y

Z tego tytulu osiqgnElem(gram) w roku ubieglym ;rrzychod i dochod w wysokosci:
2 Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub je,s1"r przedstawicierem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

(nalezy podac formg prawnq i przedmiot dzialalncrSci)

- osobrscre [t,iX. WO{^1v1,,r1
wspolnie z rnnymi osobami ')

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przychod r dochod w wvsokoSci:

vil.
'1 W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki).

-lestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rany nadzorczej (od kiedy) \ML

- jestem czlonkrem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqtem(glam)w roku ubiegrym przy,666d i dochoo w wvsokoSci:
2. W spoldzielniach:

Mif "rl

.4'l- Jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): 
U,it

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kieoy,l:

- jestem czlonkiem komisli rewizyynej (od kiedy):

l'iCd 0c)0 ,iI
t 0,o.V.^rC:(, '00['lt fb,euv

ilt.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych _,nalezv podac liczbg i emitenta udzialow:

wtt 0l'tzi'Xvl1
udzaly te stanowiq pakiet wiqkszy ni| io% udzialoriv w spolce
Z tego tytulu osiqgnqiem(glam) w roku ubieglym dor:hod w wvsokosci:

tv.

Posiadam akcje w spdlkach handrowych 
-^nalezy podac riczbq i emitenta akcji:

udL O[t,!vtl,"1
akcje te stanowiq paklet wigkszy ni210% akcji w sprolce.

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglym dor::hod w wvsokoscr

V.

Nabyiem(am) (nabyt moj. malzonek, z wylqczenienr mienia przynaleznego do jego malqtku odrqbnego) od skar-bu Panstwa, innel panstwowej osoby drawnej, je,dno.,.n 'samorzqdu 
terytorialnego, ich zwiqzkow 1ub oo ro-munalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, ktorr: podlegato zbyciu w diodze prietargu - nalezy podac opismienia i datq nabycia, od kogo 

{r

Vt. u,X ,;t,Ol-"1"1,-,
,-/

1 Prowadzg dzialalnoSc gospodarcz{ (nalezy podz:rc formq prawnq i przedmiot dziatalnosci):

Z tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym docrrod w wysokosci



3 W fundacjach prowadzqcych dziaialnosc gospodarc::a,

I. , ,,'l ,,0
- jestem czlonkiem zatzqdu (od kiedy): \.,4L t(1.,fi"1t,12t1

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): J J

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym dochorl w wvsokosci

vlil.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaJgc, z podaniem kwotuzyskiwanych z kazdego tytulu j: .r i )

lx. qut X 4'{ , 1tl ,L( ur(,,;rtcCui 'L 'L,r;,lttt 
w.l..t-t t{,.1J)e-

skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzei 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznycn narezypodac markg, modet I rok produkcji): 
i) i)X. U;g O\-;i,,{,.1 ;^q

Zobowilzania pienigzne o wartosci p"y1:? 
l9-ooo irotycn w tym zaciqgnigte kre<tyty i po2yczkioraz warunki,na iakrch zostaly udzielone (wobec kogo, w iwi4zkunz lztt<ii zdarzeni"r, *j"rLfwys.kosci),

czE$c B L*(. eui't1i;'^.i



Powyzsze oSwiadczenie skladam
prawdy lub zatajenie prawdy grozi ,swiadomy(a), i2 na podstawie

xara pozbawierria wolnoSci.
art. 233 $ '1 Kodeksu karnego za podanie nie_

ilt "e/a- 
(khyo^rL,
(podpis)

r^'r ,l

\\tut f4 . ^1.) ,l ,'r r\rtturtL i LU U! . },r.;{q.',
lmrelscoWoSc, data)

' NiewlaSciwe skre5lic.
' Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji rosrinnej izwierzgcej, w formie i zakresie gospodar_. stwa rodzrnnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowvr:h.


