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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
czlonka zarz4du powiatu, sekretarza polviatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdiai4cej i czlonka organu zarzqdzajqcego porviatowq
osob4 prawnq oraz osoby rvyclajqcej cleryzje adminisiracyjne n"'imieniu"si;;,,;'"""

.,lu:o,(,?.,!/!yi,.,,. ,. , crnia ,. .

(miejscowoSc)
/,/i',, /i',ly'

Uwaga:
1' osoba skladaj4ca oswiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, sterrannegcri zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2' JeiLeli poszczeg6lne rubryki nie znajcluj4 rv konkretnym przypadku zastosowaniia, nalezylvpisad "nie dotyczy".
3' osoba skladaj4ca osrviaclczenie oborviqzana jest okreslii przynale2noSi poszczregolnychsklaclnik6w maj4tkorvych dochod6rv i zoborviqzari do maj4tku odrgbnego i majqtkuobjQtego malZefrsk4 wsp6lnoSci4 majqtkow4.
4. oslviadczenie rnai4tkowe dofycz.v mai4tku rv kraju i za granic4.
5. oswiadczenie maiqtkowe obejmuje r6rvniei rvieriytelnosci pieniq2ne.
6' w czgsci A oswiadczenia zawarte s4 informacje jarvne, w czqsci B zas inlbrmacje
niejarvne dotycz4ce adresu zamieszkania ittactal4..go os*iuclczenie oraz rniejsca poloienia
nieruchomoSci.

(imiona i nazwisko oraz nazrvisko'loclowe)

urodzony(a) ...24,?) 4,(,f!,. .,w. /,Lt;'i///.tZV!€-..
.fr'th(4 p.llk **!( .t!+r,tj+i.ett!. . / tt t:(l. . q.i!r,r.r..../* /,r:/yriNt/^"

k...t! lry:,l.Vqr. t(/t.l-:ur€.ryrrr . : .e o c./,.1(',.. i!!l,rl:,...:, */. //:t t!,-t)r)

(niiejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przeptsalni ustar.vy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowaclzeria
dziatalrroSci gospodarczej przez osoby pelnl4ce firnkcje publiczne t nI. u. z 2006 r. trJr 216 ,poz l584) oraz Lrstawy z dnia 5 czenvctr 1998 r. o sarnorzzldzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r,Nr 142, poz" 1592 z po2n zrn.) zgodnie z art.25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam
wchodz4ce w sklad malzeriskiej wspohroSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:I.

Zasoby pienigzne:

- srodki pieniqzne zgromadzone w r,valucie polskiej ,../.,/.L',,(le.r..k.:.. /t4lrZ.e t.r"" l,{d.".
, .. .!.n'. .,1l/.; L.n+t$2, :. . . . . ./Q.//./d tz,t.//. d''.,.''/,1;.

CZ4SC A
Ja, nizei podpisany(a),

...... 7\'.rt t.., ....Qt": i? Q.l(.,



- Srodki pienigzne zgrornadzorle w walucie obcej:

.. /,,.t rl.;,.,, 4?.t.( . lt rl,/1,[ 4.r,:Nr,l .

,?i: c: ((,r,,jt ,,.//.4 t/t-i:iurl

- papiery rvartoSciowe: ..

:+ t.t(:,..t.i:,!rr/f ..^ _

11.[ tt l)ti4. /1-./t ,":!"".':,"::..lia kr^otg: ..,;..,,,, :. P.'.(. ...9.p/..!rr/.1r...
. r//t /)ttit:/./L: ,i:i';i !i':,?' ,li!,7,'2 "r'*4,,1./';r:v 

,,',", i)r7art*r;i;i ,r) , );.:))'.';';');,;trr. (,t r),,{s,ts tl t r2/,) ,uD ,it;it 
,:;,i?Jnri:,iy!i;{$i} l;;l,iryU,,iii/,:,,;,,,,,y, ,tii'i{ri,fr,'{;;"{fil{i rrtyli#lnoici: 

!1.e/, ,.,;J*'1or,.ur prawny: r, riiiii,,;,, ,,),,j,!li!,,i,,z Mieszkanie o powierT"yif lt6 rn2, o wSrto sci: ./CL..C.l(
3 Gospoda ,,,*,,,,;,"ii*!;i/;!::i,ii;ii;t';r:;i;; wr):y;\:l{,wt-',1,1,', !;;,5,'L '

rodzaj gospodarsrw ^:,;fliji;ttl ii;'u'i,ii;i1:{i?:/,liii,l"is,iiiitii:1iii!:,;,,,
o wanosci:....... ....71.i/...../_,.]t.'/(,/.2...... . .,rf)::i::,,i.,.' ,

zt"ego tytuiu osi4gnElern(glam) w roku-ubieglym przych6d idoch6d w rvysokosci: ..........,.... 
,4. Irrne nieruchomo Sci:l) - .l('cc ,t' - o/",tui? y'atto^ /*(L'c"pk/Nt' ik)rlc;rt a /l-,),/Lt,'1",

porvierzcrrnia: '!:i'l';a";"ir rli/". iritf,tr'l[ii'':r''iii,#rt),iif/;l/r,r, ' '1,4
owartodci:,..'...''&,.?1{y'.||l,.:(:4.t:t,i"/'..l...?:',!::t/'::'('q|r',4'i.tl4*i,\

tytul prawny: ,... ', : t.) l','ro s.:t 'lJ ,''c<i /t - /|,ttrt 'rr;r//',,4)"r*', 
i)' i't.l/1i'il"'/"'.it,,+,r1"'tt7.,..u 1;.r/;ff.l.*...,y7/tl&6,asb.//.-..xrci,or"rii.(.Ii:l74ttr,u)

tytulprawny: . fiu.../,.,i..?t./f.

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlorvych - nalez5t podai liczbg i emitenta udzialor.v:

1.,.(. . . ..,,1;.7YuL.
Lrdzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni| r0% Lrdziar6w w sp6ice: .tLt /r.. . .c.;;i.rlt.(.?..

Ztego tytuiLr osi4gn4lern(glam) w roku ubiegtym cloch6d w wysokoSci: .t:i!:'gl,
t| tt

IV,
Posiadam akcje r,i, spoil<ach handlowych - nalezy podai liczbg i enritenra akcji: . .....,.n:/8. /,tt1e /. . .tu. r L... .,t .; 4.,/(.1.,

ur..;. i" ,iuno*if puri.i iviskszy niZ ;:ii";;(|{'Jr!!r:,!;, .. . i:it, . .. i;il:.i



V.
Nabylern(am) (nabyl m6J rnaizonel<, z wytqczeniem mienia przynalefnego do jego maj4tkuodrgbnego) od Skarbu Panstr'va. innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqduterytorialnego, ich zwia,zk6w rub od komunar],.j 

"ro;; prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6repodlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy pooai opi, ,ii.niu i datg nabycia, od kogo:

. /vt. , , ,., ll.tt,:I !l/.u
" . . " M,tt: 

: :., .C. i.7.?.L.4Y .

VI.
l, Prowadzq dzialalno5c gospoda rczq2 (nalezv podai fonng prawn4 i przedmiot dzialalnodci):

- osobiScie
wspolnie z innymr osobruni

Ztego tytulLr osi4gn4tern(glarn) w roku ubiegiym przych6d i doch6d w rvysokos cj: .4.t.1-..,s,:,!!(.tr

2' zarzqdzaLn dzialalnosciq gospodat'cz4.lub jestern przedstawicielem, pelnomocnikiern takieidzialalnosci (nale|y podai rormE prawn+ i przedmiot jziataliosci): ... . .. rtie.. r|.;\/.?u:(
.."^;,:^; 

.... . ,r/t.t: ,A,v\.I.?(2.2......

VII.
L W sp6lkach handlowych (nazwa, sieclziba

- jestem czlonkiem zarzqclu

- jestem czlorrkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-.lestem czionkiem komisjirervizyjnej (od kiedy): ...

Ztego tytulu osi4gn4lern(giam) w roku ubieglym cloch6d

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

- jestem czlonkiem rady naclzo rczel. (od kiedy):

- jestern czlonkiem komisji rei,vizyjnej (od



J.W

(od kiedy):

- Jestem czlonkiem konrisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego rytLrllr osiqgnqtem(gram) rv rokLr ubiegryrn doch6d w wysokos ci: ...p,/8.. . :g-,t .,?1,y. . . . ..
'' "' t'v't'at' 

" A'q i1i i r'
VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobko'|'W?;-:';';/;:)I7'I::i,u^1|a"s,;r,'!,;/, / 4if,*i*tk dirfi ltre *til"l :l'i0t,,13)ui'

Ztego tytuiu osi4gnqlem(glarn) w roku ubieglym doch6d rv
. . lr .t.t . . . .,)D :;.7 .?.( /.1 .

? i(i f i;lt l l' i:lri i, i: i,i i,: ;i,r,, ; : i,'ty i' i!, ;i'yt,,i ; i : :,1 : 
a *|;k}tault74t:ls/:^,,liti"',t'i,,l,tii,?hi',".,.iai;,),jitiet't.7t;,t,:ii,:",,;|,,:,'!.;

ifT.'if;i",ji,'f* l^''!,1:{;,,;:,:/,4:;,',:,,i,,",)',-,1,,+';l 
:'/; lf ,."// r!,!,:;;; ,,*,,

SkrEdrri(i mienh rttcltornego ;;;;'t;s.i porvylej r0.000''r(rin',(!1/6^o(*tdr,'iiiii"' ,rnechanicznych nalezy podai marks,,roo.r i,,;"131",,rr.,5";ii ..- .,1 ..,. .'.'lyli..r.i,,r.ff1,r..
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czqsc B

C( :ttl\
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opl sJ

rNi."4.S""* 
skre$lic.

'Nie dotyczy dzialalnoSci rvytw6rczej w rolnictwie w zakresie proclukcji ro$linnej izwierzecej,
, .w 

folmie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nre dotvczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
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