
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

2[ o(t,2,sl4rr
czlonka zarz4rJu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarz1dzaj4cego powiatow4
osob4 prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyr

.kr.i.yL kqq: .. .,dnia
(miejscowoSi)

2s. oQ.d2/t

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Jetrcli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku zastosowania, naleLy
wpisad "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleLnoSd poszczeg6lnych
skladnikriw maj4tkowych dochod6w i zobowi4zari do majqtku odrpbnego i maj4tku
objgtego mal2efskq wsp6lnoSciq maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dofyczy maj4tku w kraiu i za granic4.
5. OSwiadczenie maj 4tkowe obej muj e r6rvnieZ wierzytelnoSci pienipZne.
6. W czgSci A o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czpsci B zaS informacje
niejawne dofycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

CZ4SC A
Ja, nizej podpisany(a),

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

er---/* e/-

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siE z przepisami ustawy z dma 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 .

poz. 1584) oraz ustawy z dnta 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. tJ.22001 r.
Nr 142, poz. 1592 z po2n. zm.) zgodnre z art. 25c tej ustawy oSwiadczam. ze posiadarn
wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrqbny:
I.

Zasoby pieniE2ne:

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej:....... ... A .C.?..?../..-.

<.*4., .'e,rn7.1-e-



- Srodki pieniqZne zgromadzone w walucie obcei: ..... . ke &=Qu
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z. Mieszkanie o powierzchni:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ... .....(?e.*:?- ........powierzr:hnia: ...3r..4.7..

o warrosci: ..? ? , QOe - 
/

;"1""''-""
rodzajzabudowy: ...:.....*.9......*.*.q"...:jj_:

r)t/../^
tytul prawny, . ...&t.. lLrz *.e*, e&.V. .. . :(l(a'r(er'g ..e"( g 6.^

I
Z tego tytulu osi4gn4lern(qlam) w roku ubieglym 

/przychod 
i doch6d w wysok.oS ,i, .1t.4QQ..

4. Inne nieruchomoSci:

- paplery wartosclowe: o./::'T-L.a . ...

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podac liczbq i emitenta udzial6w:

r//
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udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy niz 10oA udzial6w w sp6lce:(//
....k{/i:L ebq *T

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wfsokoSci: . . . .

.......(14-Le...... dz +.Ce..

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podai liczbq i emitenta akcii:

akcje te stanowi4pakiet wiEkszy niZ l0o/o akcji w sp6lce

Z tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: . . . .



V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynalehnego do jego maj4tkLr
odrqbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby 

^prawnej, 
jJdnostek -ru-oi.4d.,

terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastppuj4,:e mienie, ktcire
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i daie nuuv.lu. ,d koso:

VI.
1' ProwadzE dzialalnoSi gospodarcz{ @ale|y pod,ac formg prawnq i przedmiot dzialalnosci):

ztego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

2. Zarz4dzam dzialalnoSciE gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnonrocnikienr
dzialalnosci (nalezy poda6 fbrmE prawn4 i przedmiot dzialalnorici): ....... ..

- wsp6lnie z innymi osobami

takiej

z tego tytulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa. siedziba sp6lki):

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
I

- j';;.'i"rti"- .uof nuJro..r.i f"Jri.avj, . . ... . ... . .,,. ,",1n
\\ ,tl v

...\l .I.Yl ...
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......h .#"

\,,/ |.... \,./.
z tego tytulu osi4gn4iem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

f w,pJia';;;i".h, 't n\/
- jestem czlonkiem zarz4du(od kiedy): .. ... .. .... .. . ... .ff. ft- .

...' ...r\..\ Y
- jesrem czlonkienr rady nadzorczejl (od kiedy): \\.
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



- jestem czlorrkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy): \

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) r,r' roku ubieglym dochod w wysokoSci: . . . .

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobJ<owej lub zajqi.
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IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przl'padku pojazd6w
mechanicznych naleZy podai markE, model i rok produkcji):

X.
Zobowiqzania pieniqzne o wartoSci
r poLyczki oraz warunki, na jakich

powyzej 10.000 zlotych, w tym zac:i4gniqte kredyty
zostaly udzielone (wobec kogo. w ;rwi4zku z jakin'r

zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):



CZSSC B

Powyzsze oSwiadczenie skladarr
podanie nieprawdy lub zatajenie

Swiadomy(a), tL na podstawie art. 233 $
prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

1 Kodeksu karnego za

/hr;'/rL
' t'nl..;r.o*"sJ i

fl6, a/ .Oto'n nlft.

T-' NrewlaScrwe skreslic.

'Nie dotyczy dztalalnoSci wytw6rczej'uv rolnictwie w zakresie proclukcji ro3linnej i zwierzqcej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

1 - -,' Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni rnieszkaniowych.


