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oswrADCZENrE MAJATKOWE
czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarz1dzaj4cego powiatow4
osob4 prawnQ orazlosoby wydaj4cei decyzje administracyjne w imieniu starostyl r

.Lt{9&ltf.t/} ..., dnia &.,a4,.Jn/q
(rniejscowo(c)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku zastosowania, naleLy
wpisad "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynaleLnoSd poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zari do maj4tku odrpbnego i maj4tku
objgtego malZerisk4 wsprilnoSciq maj4tkowq.
4. O5wiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienip2ne.
6. W czpSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czpSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

cz4sc A
Ia,nr2ejpodpisany({,.8.1?.hLEi:-Tt9....|-.t.Ctnturv.n.....?AW.T.k.n.......>.P.W(fj

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .J*,.A3, /967 .... w .ttL(vXA...H.AX.'...

lAF.PkKr04....LJ...fly.D?.,..K.AN.t+.tu.t{./.}r.l!....../....rcnil.??C.&t!/....D.4,X24U.{d0

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siE z przeplsami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prou'adzenia

dzialalnoSci 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.U.22001 r.

Nr 142, poz. 1592 z po2n. zm.) zgodnie z art.25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam

wchodz4ce w sklad malzeflskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce moj maj4tek odrqbny:

I.
zasoby pieniqzne: 
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II.

1 .Dom o powierzchni. JD.C. " .

z. Mieszkanie o powierzchni: .

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .... .B?t.ttVg:

o warlosci: ...e2CQ,AQ.:t....( 2\.eL/L.yp.k ,*.-c.y-q )
rodzaj zabudowy: . .Dlll?,. . .Ofi IpD P W,fua-

rytur prawnv' a.l# ftdluulrual (,tnap lek *lnfjr.) (**, )
Ztego tytulu osiEgn4lem(qlam) w roku ubieglym przychodi doch6d w wysokoS 
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III.
Posiadanr udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w:
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Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegiym doch6d w wysokoS ci: .4q:,uP /rilg /44 .i
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V.
Nabylem(am) (nabyi m6j malZonek, z wyl4czeniem mienia przynaleznego do jego maj4tku
odrpbnego) od Skarbu Panstwa, innej pafstwowej osoby prawnej. jJdnostek samoiz4clu
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastppuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia i daiq nuUy.iu, od kogo:

VI.
1. ProwadzE dzialalnoSi gospodarcz{ (nalezy pod,ac fo.rryA prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

(Q/qru4..'. .. . ..
.dnh.,i^4.'!......r -/ I t

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoS ci;,r?v'(, . ./o,l,r,r7 '
2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem
dzialalnoSci (nalezy podai formE prawn4 i przedmiot

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami ... .t l./.ht!L.

i rugot;;ril;;i4gil;iui"-j * ,or., uui.eiy- a".l'j i; 
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VII.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .... .,1/W.^p.. .A(d.Qn4o..,(....:..... :..... utuYkk?rt/'':',..

l':':]*:lnlT':*:nl:i:*::u;dzibasp6rki): ::ffik, m,,-r"-- - --"-":"'f""r- iestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy): ..... ..t r fty: fu{y.u"1,,1.....

z tego tytulu osi4gnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokos rit .)1n/t.....
....,,(?tr'L...4

2. W sp6ldzielniach: .....,.rriu.e ..../,
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .. .,.t.ryl.rk. ...

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komis.ji rewizyjnej (od kiedy):



Z tego tytulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .6. ./.W.Y..
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- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,'ost'rtt- ...tfu/iyn/V..1.
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dzialalnoSci zarobkowcj lub za.jqc'.lub

(w przypadku pojazd6rv



CZESC B

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), tZna podstawie afi.233 $ I Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.

(oZ17v9 , Jh,&/, e&q
(miejscorvoSC i data) (podpis)

T-' Nrewlascrwe skreSlic.
'Nie dotyczy dzia\alnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnei i zwierzgcej,

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
I -,.' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


