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Zarza<[u

oswIADC ZENrE MAJATKOWE
czlonka zarzadu powiatu. sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizaryjnej powiatu, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarz1dzajqcego powiatorv4
osob4 prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyr
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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. JeiLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadl<u zastosowania, naleZy
wpisad "nie dofyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynalei.noSd poszczeg6lnych
sldadnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi1zafi do maj4tku odrgbnego .i rnaj4tku
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.

A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg5ci B zal informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie ortz miejsca poloZenia
6. W czgSci

nieruchomoSci.

CZ4SC A
Ja, nize.j

podpisany(a),

..,. . .Y.!ft..8,F.*... J.E.RY.V fl ftt*.i:f.tK.
(inriona i nazu,islco oraz nazwisl<o rodowe)

urodzony(a)
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(rniejsce zatrudn ienia, stanowisl<o lub fLrnl<cja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnta 21 sierpnia 1997 t'. o ograniczeniu prowadzenia
dzia'lalno6ci gospodarczej przez osoby pelniqce funl<cje publiczne ( Dz. lJ. z 2006 r. Nr 216 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U" 22016 r.
poz. 8 14 z poLn. zn.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadarn wchodz4ce w sl<tad
malzerisl<ie.j wsp6lnoSci rnaj4tl<owej tub stanowi4ce rn6.i maj4tek odrgbny:
I.
Zasoby pieniEZne:
- Srodl<i pierrigzne zgromadzorre w walucie polsl<iej,.
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15O.9.OA

,'.tytulprawn

3. Gospodarstwo rolne:
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Ztego tytulu osi4gn4lern(gtarn) w rol<u ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:rfrF.
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Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg i ernitenta udziai6w:

ftzialy te stanowi4 pal<iet wigkszy niz

l0o/o Lrdzial6w

w sp6lce:.

,..

N.ttr .a9,TVvLY

Ztego tytLrtu osi4gn4lem(qlarn) wrol<u Lrbieglynr doch6d w wysol<oSci: ,...ltr.F...Sg-'.t'{.pX,.V.....
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al<cje te stanowi4 pal<iet wigl<szy

niL 1\Yo alccji w

sp6lce:
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Z tego tytLrtu osi4gn4lem(gtam) w rol<u Lrbieglym doch6d w wysokoSci: ... .\ttE..99f:!.-oW.V.
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V.
Naby{erir(arn) (naby} noj malZonek, z wylqczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tl<ur
odrEbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4dr-r
terytorialnego, ich zwi1zl<ow lLrb od lcomunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kttire
podlegalo zbyciu w drodze przetargu -nalely podai opis rlierria i datq nabycia, od l<ogo:
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VI.

I'

Prowadzg dzialalnoSi gospodarczE2 (nalezy podac forrng prawn4

i

przedmiot dzialalnoSci):

...NrE.,.9flVa,J.ii
-

osobiScie

- wsp6lnie z innyrni

.......t,f.t.E.

osobami

..$.qil.o.t
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Ztego tytulLr osi4gn4lenr(gtarn) w rol<u Lrbieglym przych6d i doch6d w wysol<oSci:NIF.p0T\tex/V...

2, Zarzadzan dzialaltroSci4 gospodarcz4

::

lLrb

jestem przedstawicielenr, pelnomocnil<iem

i.iT: : :' l : 1'::i : :: ::' :' $,';iH?i 3:""'ll :l :: il" : :::
:

- wsp6lnie z innymi osobarri ..r(!E.,g,oli'

tal<iej
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V.e.X,y

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w rol<u ubieglyrn doch6d w wysokoSci: ........ltlE..p.gTV.e{V

VII.
L W sp6tkach handlowych
-

(nazwa, siedziba

jestem czlonl<iem zarz4du (od

l<iedy):

-.jestern czlonl<iern rady nadzorczej (od
-.iestem czlonl<iem

sp6tl<i):

kiedy):

korlisji rewizyjnej (od kiedy):
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Ztego tytulu osiqgn4lerr(qlam) wrol<u Lrbieglyrn doch6dwwysolcoSci: ......N1F...Qq.rY.gH.V,..
2. W sp6ldzielniaclr:
- jestenr czlonl<iern zarzqdu (od

l<iedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorcze.jr (od
-

l<iedy):

jestem czlonkiem lcornisji rewizyjnej (od

lciedy):
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Ztego

tytuluL osi49n4lem(qtarn) w rol<u Lrbiegtynr doch6d

l<iedy):

-

jestem czlonl<iem zarzEdu (od

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od

-

jestern czlonl<iem l<ornisji rewizyjnej (od

kiedy):
l<iedy):

w wysol<oSci: ...,..1.!1E..O@T\{cf,V..

.....NtF...Oofyg,yry..
...NC\E..OmgeV,.y
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Ztego tytulLr osi4gn4tern(Etam) w rol<u ubiegtym doch6d w wysol<oSci: .,..,.N\F..,gor:/.p.y-Y...

VIII.
Inne dochody osi4gane

z tytutu zatrudnienia lub innej

z podaniem lcwot uzysl<iwanych zl<aldego tytLrtu:

clzialalnoSci zarobkowei lub
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IX.
Sl<tadnilci mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadl<Lr pojazd6w
mechanicznycl
markg, mgde] i rol< prodLrl<cji): ... ..,,i.r
.N,o.e.,cR{..R"e.K,&A96.,..rrsftRfo.do..C8.o.oo.x,+.,..
lqngcu$o
..m ftJ,DTKoK.q.,

..

.l)ftL*E--.r.fena

X.
Zobowiqzania pieniEzne

i

o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci1gniEte kredyty
poZyczki oraz warunki, na .fakich zostaly udzielone (wobec I<ogo, w zwiqzl<u z jal<in"t

zdarzenie'n, w j al<iej wysol<o6ci)

:

....,........... N!.F....?.eTV.st,V

p6laryzszg oSwiadczenie
sldadam swiacionry(a), i2 na podstawie

arr,233I

podanie rrieprawdy lirb zatajenie prawcry grozi l<ara pozbawienia
wolnosci.
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Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w r.olnictwie w zakresie produl<cj i roSlinnej
i zwierzgce.j,
w fbrnrie i zakresie gospodarstrva roclzinnego.
3
Nie dotyczy rad nadzorczy,ch sp6tdzielni nrieszlcanl6q,ych.

