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oSwTADCZENTE MAJATKowE
czlonka zarzqcJu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarz1dzajqcej i czlonka organu zarz4dzaj4cego powiatow4
osob4 prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starosty'

w $frv .u A.H Ltt.?%l aniu .0.?... pL.?qh
(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeLeli poszczegr5lne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy
wpisad "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleLnoSd poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych dochodriw i zobowi4zari do maj4tku odrpbnego i maj4tku
objptego malZerisk4 wsp6lrroSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granicq.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienipZne.
6. W czpSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czpSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.
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Ja, nizej podpisany( u), .VAlnR?Y.\!.0 ....Vt.t.+lr.A.6/.e.N5.14.n...(...1!fr.tLtW6|ft)

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

11, 
t1 nr (

urodzony(a) ...?.y.- /t4.,./t.lt.t.bV. . ... w. .f r.N.;Z.V....!:1./1.^O.H..!.e..#( !1 .

{Afii:SlN0 florNlqtDLlF ry t?(ri}6r V ttfrZzNt€ca_/ ll
t?(cyfi tr sf /) 

^r" \:t" "'
AY D Z/N Ue we-vvJvtVl(r|t ,!?fttqp2elu

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
D6a G-OLJ e K

po zapoznaniu siE z przeprsami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczel przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,

poz. 1584) oraz ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. 22001 r.
Nr 142, poz. 1592 z po2n. zm.) zgodnie z afi. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam
wchodz4ce w sklad malzefiskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce moj maj4tek odrqbny:
I.

Zasoby pieniqzne:



NrC R?\y SZy

. . .. na kwotq:

II.

l.Dom o powierzc nni,4.!.1., trl%,
z. Mieszkanie o powierr"nni,)ilG:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: . . .. . V l.e -D? i:l .1.7.V.. .. .. . powierzchnia:. l/F. .Dli,zef
o warloSci: ..\il. F. .....U.?.'1."!..1.7.Y

rodzajzabudowy: ... N{ t.. . D2.i.:1..1.2.y.

tyrul prawny: . .. ..N1 t .DZ.i7. l.?.:t.t"""'
ztego tyrulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: N.l. .E...0.p-tzczV

4. Inne nieruchomoSci: !

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg i emitenta udzial6w:

N(s D2iy S/Y

z tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: . . . . fu. r C . .Q2.J.y S ?f

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

akc.je te stanowi4 pakiet wiskszls niz 10% akqi * ,p0i..,.'.'.' fVi F. .. W iY .I?.Y
z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegiym doch6d w wysokosci: frir tpil(?Y



V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostel -ru-oir4du
terytorialnego, ich zwtqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia i datq nuUy.la, od kogo:

VI.
1. Prowadzq dzialalnoSi prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

- wsp6lnie z innymi osobami ...N.( c p2 fvctq
Z tego tytulu osi4gn4lem(q:1am) w roku ubieglym doch6d * ;;"k;j"t' Stf e p.g.TL.'l:i

VII.
l. W sp6lkach handlowych ('nazwa. siedziba spolki): .... .Nr e. . ozTt.sz.Y/ .

Ztegotytuluosi4gn4lem(qlam)wrokuubieglymdochodwwysokoSci: .....M.C..*.t.'!.VY..

2. W sp6ldzielniach:
-jestem czlonkiem zarzqdt (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady naLdzorczej3 (od kiedy): l\lik Ds-(V I lt



Z tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: . . . . .fV.l f:. ..927'1. .(.?.Y.

DzfY QY'......,,..'.|.

- j.;i.;.'io'ti.- ruay oujro'.r.: f"Jti.ayj' INIf .F ...P9.f{...Q.1
I

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...... .N 1.C.. . ...0:.t 7.{.?.Y.

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..!VI f.... pZ.i/.f .q.Y.

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia
z podaniem kwot uzyskiwan.ych zkaldego tytulu:

lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub za.jg6,

mechanicznych naleZy podai markE. model i rok produkcji):

X.

3O {6C7,hT -_ 2 t(4lu,M zatru^Snpa,b_
.....(.......(.niuTe|'ilZL xspri !;,,t -;e'C6Y *"f gtt/L1dL

V
IX.
Skladniki mienia ruchome,go o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w

Zobowiqzania pieniqZne o warto6ci
i poZyczki oraz warunki, na jakich

powyzej 10.000 zlotych,
zostaly udzielone (wobec

w tym zaciqgniqte kredyty
kogo. w zwi4zku z .jakint

zdarzeniem. w jakiej wysokoSci):
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cz4sc B

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), i2 na podstarvie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbar.^,,ienia r,volnosci.

r/ d, tt1 (,1?, , Q? dr zx!
(miejscowoSi i data) (podpis)

A h[ltLLEzeusyq_

r 
ftf i."4"S d** skresl i i.

t ,..' Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6.rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwrerzEcej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych spirldzielni mieszkaniowych.


