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oswrADczENrE MAJ.4TKOWE
,_'-pnka rcradu paryiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzrj4cej i czlonka organu zarzqdzaiqcego powiatowq

osobq prawnQ oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starosfyl
I

.. .tlt.N.p.K. . .YlnX... . . . . . ., dnia,/,,,., /,,.,. .'. ;. . .'.i.
(miejscowoS6)

Uwaga:
1, Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i:zripelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2,, JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
wpisad "nie dotyczv'f .

3, Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowiqzana jest okreSliC przynale2noSC poszczeg6lnych
sldadnik6w majqtkorvych dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i .pnaiqthq.
olbj gtego malZerisk4_yrg!l4orScig mqigttsqy+._
4,, O5wiadczenie maj4tkowe dotycry majqtku w kraju i za granicq"
5,, OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierrytelnoSci pienig2ne.
6, W czgSci A oSwiadczenia zawsrte s4 informacje jawne, w czg$ci B za5 informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

crz4se A
r a, niLejpodpi san y(u1, . . .S.S. $.F. S. . I.F. 81.Y. . P.fl.g. ll ly li {. . . . . .

(irniona i nazwisko oraznant,isko rodowe)

unodzony(a) .l.T.kflvp.s.l.n . L99.9.*... w....{.0*v?p.Y.{lF. .......,,:.............,

=r)

(miej sce zatrudn ieni a, stanowi sko I ub fu nkcj a)

p,c zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
d:zialalnoSci gospodarczej 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.
N'r 142, poz. 1592 z poLn. zm.) zgodnie z art.25c tej ustawy odwiadczam,2e posiadam
wchodzqce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
I.

Zasoby pienigZne:

- drodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: N.\F...9p.1y.9.*y



- Srod ki pien ig2ne zgromddzone w walucie obcej : . . . . t{ t F:, .9 9.T.Y.9.4Y

il: 
. . .. na kwots: .......{1.F....QflYgf.y....

MI6
l.lDom o powierzchni:Oq[YQ&Y m2, o wartosci' tilF..Q9fi.WJ. tytut prawny: ..t-'f].E.*iiY9X,.Y...,....,.

z. Mieszkanie o powierzchni: Q1,,.,5.m2, o wartosci:0S.-Q0.0.1*Jytul prawny: .tf&-ft$Atmvtll0tffl
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa' ..!Y.!F...?-pT.V.9'.K.Y powierzchnia:tYiEgf.lY.i{i

o warro$ci :. . .Nl f . 
p.qfr.g.& y

rodzaj zabudowy: ..Ntn.. 
-o. 

9fl.?*y.
tytul prawny: ... ..N.t.F..901'/.o. P:Y

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci:$FggiYS

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: . . .o. XJ.tt.t B., 9. .. .Pp. .(, .4 9,9.Q..1'1.1. . ... . . . . . ..

, o wartoSci: .....t.Q,QQ.Q..tk....

tytut prawny, .Ir.fit*.Eri,?.\l)...ri"p.dL\hag....$8.{.+TSaK.fi... ,:...,..
)

mt.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleLy poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

... ......rrl.E . .pqTY.o.&Y

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niL I}Yo udzial6w w sp6lce: . . . . .\tt[ . .Q.S. Y.O, .f,y

Zt:ego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..I$.E-,p.91,1Y.g.p.Y.

IV',.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podad liczbg i emitenta akcji: S.lF..9g'fl.g.VY..

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niLl0o/o akcji w sp6lce:....NJ.E..Oa'r.Y.gS,Y



V.
Nrabylem(am) (nabyt m6j malZonek, z wyl4czeniem mienia przynalehtego do jego maj4tku
oclrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej parlsnvowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terrytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re
pcrdlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleLy podaC opis mienia i datg nabycia, od kogo:

....NF. .Se.iYexzY

VI.
l, Prowadzg dzialalnoSi gospodarcz42 (naleLy podaC formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

.\t LE .OefY 9{,Y..

- osobiScie ....N! F.. Qfi3.C.&Y
- rvsp6lnie z innymi osobami .....Nlk..Q.9.TYgKV

Z tego tytulu osi4gnqlem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: NlF.Sp.iYg'.H

7. Zarz4dzam dziatalno5ci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalno$ci (naleLy podaC formg prawn? i przedmiot dzialalno6ci): . . ..N.l.E.. CIgfYg{r.y

- osobiScie ...sS.tE..0gtY.C;Cy

- wsp6lnie z innymi osobami ...Nt.f..89.fl9x,y.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .....0f1.F....49.{1{.?XlY

-jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...N!.F...0.9:I'Yf/X,.Y

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...\'{lF...O0TYgYy.....

2. W sp6tdzielniach: ........NtF..DgIy.o.XrY
- jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy): ...,..N,i.E..p$fY.gtsY

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ....r..ttF..pgTYgx,lt

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy): .ICIF..9.9JYCXY



- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ......Ste.Sgj:Y.g.X{Y.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....NlF..EEI-YA*Y

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): .NIF...O-9TYgXY

)Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...!$J.E...Pq.il.4x,!....

VITI.
lnne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgi,
z podaniem kwot uzyskiwanych zka2dego tytulu:
.rrrnup.rfml:trE..lr.5p-:(fttt;tyli..l..uvsEv.i.eR......'....: t'li.i.E$.; ia.....,.....,.,,.g;{,*,,./-ftRxQrCIU..Pa!".f.t.ffiU. ..__.1$..4#.X.,e,1...

IX,,
Skliadniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w

::: :::: ::: I :: : :l ::t :: ::: T XiTr :$f+i ;t,il:: ::: : I :

powy2ej 10.000 zlotych,
zostaly udzielone (wobec

zaci4gnigte kredyty
w zwiqzku z jakim



Powy2sze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), it na podstawie art. 233 g l
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci,

Kodeksu karnego za

,tt,r*l ( . .n RJ. .,. . .,( .(),,( i;. . .(, :,1-.(j.
(miejscowo3C i data)

I Niervla5ciwe skreslii.
2 Nie- dotyczy dzialalnoSci wytw6 rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro5linnej i zwierzgcej,

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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