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oswrA D czENrE MAJATKOWE
czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jeclnostki
org niz cyjnej powiatu, osoby zarz4dz j4cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego povvialow4

osob4 prawn4 oraz osoby wydajQcej decyzje administracyjne w imieniu starosity'

|r\rilsL lnnmu$Kpl. ., dniu . lh.fu ,. P,t9.4:i
(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rutrryk.
2. Jeircli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale:Zy

wpisai rr nie dofyczyrr.
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczernie obowi4zana jest okreSlid przynaleLnoSi poszczeg6lnyr:h
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zah do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tkru w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.

6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 iinformacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajAcego o6wiadczenie araz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

cznsc A
J a, nizej podpisany(a), sFfrc L,ELli?lOr,q ucl-Q(phFK9

(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) . &P.'qU, Aqq2-. . w.. O]-h)OCK/*u-

!+sezl0v pTf\t\\\KFC:lr! r -TQq\F-qcmw '}prQp UCE@" "'u'

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq zprzepisami ustarary z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,

poz. l5B4) oraz ustawy z dnia 5 czervrca 199U r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z poLn. zn.) z6lodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadeLm

wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci rnaj4tkowej lub stanowi4ce m6j rnaj4tek odr:qbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej,... N. !E UfiqCZq



- rirodki pienigzne zgromadzone w walucie obcei, . .N l.E. }(D\ qCzY

Nrp p$qzg
- papiery wartosciow.' . . . .N \ L. l-O-T-q Ceq

N.l.B.?p-..\:lcr-Y ..... nakwots: NlL pitr{czq

ilI.
Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych - nalezy podai liczbgi emitenta Lrdziat6w: [1.[E.J-.&,[flQq

Nre r$-qcz!
udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy nil l}'Yo udzial6w w sp6tce: .N !E .DO-lq?Y
n\? Prfl0.c!
Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..N tt ,I)IflYCzV... .

NrE mY?.q



V.
Nabylem(am) (nabyt moj matlonel<, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tl,ru
odrqbnego) od Skarbu Pafstwa, innej palLstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzl<ow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mierLie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przeta.rgu - nale|y trrodai opis mienia i datg nabycia, od kogo:

VI.

:ii: i::T :::-:: I ::Ti-t:: ::t:l'::::ll

Ztegotytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysoko6ci: NlE,nfigf2Y

- iestem cz{onkiem radv
.\iE DfigrzR

Ztego tytulu opiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:\\tr '(}oNCZq

r{i'€i:ffi$slurfll



fr.i.g 
t#i.tiU€f11:-fu1"-, w roku ubiegtym docri6d w wysokos.i' . N IE ..n6,V.CzY.

zajgri,



CZ4SC B

Powyzsze oSwiadczenie skladam (wiadomy(a),i2napodstau,ie afi.233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieplawdy lub zatajenie plarvdy grozi kara pozbar,vienia wolnosci,

/14, Ci"t,. 91DA5
(miejscowoSi i data) (podpis)

-

' NiewlaSciwe skreSlii.
? r.," Nie dotyczy dzialalno$ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwieru<2cej,

" 
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

- Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


