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oSwranczENrE MAJATKowE
czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierow'nika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarz4dzaj4L:ego powiatow4
osob4 prawnQ oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyr

l.EJ N.SK . Inn{r.qot*{!, o,,iu 1l. .ah, r,O/11
(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z pra.wd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeLeli poszczegrilne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
wpisad "nie dotyczy".
3. Osoba sktradaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslid przynaleir,noSr! poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku odrgbmego i maj4tku
objptego mal2erisk4 wsprilnoSciq maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dofyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czpSci A oSwiadczenit zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dofycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz nriejsca poloZenia
nieruchomoSci.

CZ4SC A
Ia, ni2ejpodpisany(u), ..ll.q[.q. lElnPl.ct.q. wlT(o.t".trKQ

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 25 r)q lqru,
sT0p.c5.Tt,rJp ?tQr,o!$T\?SF tc fn\\isKll fn9lp_lptFCK.I l) trNSfEKreR .

s:i .QR t Q! . l€. !Y't!tN tiKn !.] \ \ I R.q NS?_o_\$.r DQrcOt?tQeG,O

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sip z przepisami ustawy z dnta 21 sierpnia 1997 r. o ograniczr:niu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 .

poz. 1584) oraz ustawy zdma 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym r.Dz. U. 22001 r.
Nr 142, poz. 1592 z po2n. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiaclczzrm, ze posiadam
u'chodz4ce w sklad matZefrskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:
I.

Zasoby pieniEzr-re:

- Srodki pieniEzne zgromadzone w walucie polskiej,..l!.l.E OOSiCZli
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- paplery wartosclowe:

N\E PEI\?(29

.\t!E..P9l9?Y..... . nakwote, N)E

II.

l.Dom o powierzchni:N)-€.utN.2.tn2, o wartoScl, f.t.E pc.J$!lY.. tytrl prawny: N.!F DpT\.ttZLl

z |4ies.z!4iie o powie!,ch4i:E '160*t, o yartosci:lE,5.qQ,.Al6,rul prawny,qq llcTABlF.L\lY 
.

. r\pll!sP.!. gD4qt]lY - ritngloc ' .J--. ''- '6{5!tantl
j. uospodarstwo roln-10:

v

::"iff:.'i'fi"#5ri
rodzaj zabudowy: ......... -:. -
tytul prawny,?QF-\8N${testE sgGN,t!r. lN) lgFF_/49- f'1!1lqIFK OIRRRNS - r^*pSsoj

1lego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysok.oS"i, /.9!,5.Q.2.t
ca;.=Cdoeburesr,rt\ cotfiEfo 6eu^:reezcHl-i SaihU ,rvozi*-ua^lt.ri.rq i*r K^CIi\E
4. lnne nieruchomoSci: g-dr-rxE RccZNEfnLT, q.f-lcnfr+A.rwi qrDATKl, q_,*irgcb- .

powierzchnia: N\E. 99-..\!czY

o wartoSci: . .N.!E .. co-TY. qa{.

tytr-rl prawny' .N!F-... fttii.ic2Y

III.
Posiadam urJzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq iemitenta uclziral6w:t)\li: UfqQ{
.N.lE. Uor'qg;,,9.

Z tego tytuiu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:
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V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Paf,stwa, innej paristwowej osoby 

-prawnej, 
iJdnort.t 

-run1oir4d,,

terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastEpujqce mienie. kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y podai opis mienia i datE nuUy.iu, od kogo:

gospodarcz{ @alezy podai formE prawn4 i przedmiot dzia}alnosci):

Ztego tytulu osi4gnElem(Elam) w roku ubiegtym przych6d idoch6d w wysokoS.l,NlE DCIWZY

takiej

st€ qjTs(,zy
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nadzor czej3 (od kiedy) : Nr€ pf,Yra?



7 tego tvtglu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
Nel DP-\czY

eoBag

PIZ\Y tzY

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lu[ 1n-qej.lQial4]noSq1 zarobkowej lub zajqi,
z pod^aniem kwpt.uzy.skiwanych Tkazd,ego_tytulu: DO!H9.!...?.T:il!lg,t-..zl$-arDNl,EN\I+ !48 !414 37: L+ lt$:l$;r€K cuegexd,

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10.000 plotych (w przypadku poiazdow
mechanicznych nalezy podai markq, moctel irok produkcji): .N).E...Dsp\\ltZ.Y..... . .

.N ] 8.... Dp.Tlices. -

.Ni.E.'...Dctr.:j-I2q..............:...,...................'.....-....
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Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi karapozbawienia wolnosci.

fnrilErrnfituoqot$*] , &Y,Ct{, A,O/h
(rniejscowo6i i data) I

(podpis)

Irr' | , '' Nrervlascrwe slc'eSli6.
2 Nie dotyczy d,zialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwrerzEcej,

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nre dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni r.nieszkaniowych.


