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oSwIADCZENIE MAJ.{TKowE
czlonka zarzAdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zxrzqdzaj1cej i czlonka organu zarzqdzajqcego powiatowq
osobq prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniuitarostyr

., .rr.r.il.a K.,,y]Rx..., ., . . ., dnia :. /, //, /. il.r. ".
(miejscowoSi)

Urvaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy
wpisai "nie dotvczv".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynale2noSd poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrgbnego i ggig!tsq_
e!
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju i za granic4.
5. oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnieZ wierrytelnosci pienigtne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
nirejsvn" dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia
nirerughtmtS.'.

c,z4sc A
ta,, nizei podpisany("), . . .U.F.S.F. S

\.1r- h\-/\/JE K,7,y F{-lcttNtt(
(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

ur,rdzony(a) /,!:.kSVp.S.l.R ,..1,99.q,8,. w . J( qlv?Xy,{lF

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pc, zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U, z 2006 r. l,lr 216 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. z: 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z p62n. zm,) zgodnie z art.25c tej ustawy oSwiadczamr 2e p65ia6ut
wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci majEtkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqrbny:
I.

Zlasoby pieniEzne:
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r 
.,... na kwots: .,,,..[tF,,. ap,TYg&.Y

MIB
l.Dom o powierzchni:aflYg{V m2, o wartosci: NlF. .0SW&Y tytul prawny: ..N.r,[.,o..siYgx,y..,",.,...

z.lMieszkanie o powierzchni: b1'.,5. m2, o wartosci:lIQ,QOQ/{rytul prawny: trfUlF,$,S.S,nfrtftl1Qfln

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa' ..1[!F...?.q].gK.Y powierzchnia:Nlf ggfy.q{'l

o warrosci,, . .N I F . 
p.o. lY.g.& y

rodzaj zabudowy: ..NlF.. p.qfl.g*Y.......

tytul prawny, .....N.t.F..9o11.?:*y

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokog.;.rJrEffNcdl
4. Inne nieruchomoSci:

.-.. :., . !t].BkKR. 9, p.o.d,.4_69a.[.1.pow I erzcn n I a : .,,{.1*.t.'. I :,} 11 . . Y, . . Jl.u, .t}.: .i I -e, Y,Y. Jl., :. .

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

tytutprawny'.yl.R!*,Fri.?.\l)...fts{dr-NbQs/,.,.SS.{,%T,KAy{.ff... .,:::,..

II1t.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale|y podai liczbg i emitenta udzial6w:

ud,zialy te stanowi4 pakiet wigkszy nit r0%o udzial6w w sp6lce:... ..N.tE,.Q,flY.q.&Y...,..

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbg i emitenta akcji: S.\.F""-QSL9.V!."

ak{e te stanowi4 pakiet wigkszy ni2l0o/o akcji w sp6lce:....N,l.E..Oarl.g*,.y

ztego tytulu osiqgn4tem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ,..NtE,..o.Ov.qllV
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V.

Nabylern(am) (nabyi m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej pahstwowej osoby 

'prawnej, 
lJanostek lamoizqdu

terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej oioby prawnej nastgpujqce mienie, ktbre
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y podai opis mienia i datg nabycia,'od kogo:

v]:.
l. Prowadzg dzialalno.{c.g-gspodarczq2 (nalezy podac formE prawnq i przedmiot dziatalnoSci):

..N.t.E..oety.E.try. ....

- wsp6lnie z innymi osobami .....NIE..p.qIYgK,V

Zt:.ego tytutu osiqgnElem(gtam) w roku ubieglyrn przych6d i doch6d w wysokosci:N!F.$)rpIY9.t

2. Zatz4dzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiern takiei
dzialalnoSci (nale?y podai formg prawnq iprzedmiot dziatalnoSci;: ....r:rr.E,.CIgTyVp,V:,.. ...."

VII.
l . w spSlkach handlowych (nazwa, siedziba sp6rki) : . . .,. . N) .F. . 

p.o.iYgX,,Y

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .,...Nl.F...pgIl:i.?X,Y,

- jesrem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy): .,.N1.*...Q.q-fYg.r.y,

2. W sp6tdzielniach: Xr.f..pgTY.qx,y
- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ......t$,t"E..pSfy.gXY,..,

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ....NtF.,pprYgKy.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .l{LE..p.g":ry.gx,y



-lestem czionkiem zarzqdu (od kiedy): ..,.,..Nl.F.. Spl:y.9.&y.

- jestem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy): .....\t!F..EpTyg&y

"^L tego tytulu osi?gn4tem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

VIII.
lnrre dochody osi4gane z tytutu zatrudnienia lub innei

TgQnl:X fwotuzyskiwanych zka2degorytulu: ..........
dzialalnoSci zarobkowej lub zajEi,

fli".E.s.$.;/t4.....
4.fi..ax,\.p.4,

.r rtr. RU9.N r.nf I E. . rr. .rp :fl, ft b.VrX,ylf. .i. .gy.Rn g.i.q r*

. 
g;{k, ..{,ft RX Q,A U. . pa h.r.t.ftT.V,

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000
mechanicznych nalezy podai markg, model i rok produkcji):

zlotych (w przypadku pcrjazd6w

zlotych, w tym
(wobec kogo,

zaci4gniEte kredyty
w zwiqzku z: jakim

. Xe.ffi i"NaAi, m ftiti*?.Lf ty

,/
,r/



czq(;C n

Powyisze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art.233 $ I Kodeksu karnego za
podanlie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karapozbawienia wolnosci,

,,Vl,rdg il- . .fl\ RJ,,,.,,, !. 7., ./,L-( .,2,a4 . .1, ., . . ..
(miejscowo6C i data)

1 lrlieu,laSciwe skreSlii,
2 l'lie_ dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej

'w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 ),lie clotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych"
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