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OŚWIADCZENIE~M~J~~~OWE

j/), j)j'. JiJ;'t;r,

GZ-łenka-z-arz:ąEłu-pewiatu,sełHetar.z.a-pewj.atu,s*ar-en-j.ka-pewi-ćltl:l,
-kier-ewRika-jednQstki-or-gaRiz,acyjnej-powi·atu,Qsoby--1..arz.ądl..ającej-

.i-bz-łORka-or-gany-z-arządzającego-powiatową-osQbą-pr-awAą
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty'

~io.H dnia ~LtLll!l r.
(miejscowość)

UWAGA:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać "nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

~a~~!~:dPiSanY(a) ~7~[L4~!.d!~ H'". " ,IiJ]Jlo",1tEo O", nezwisko rodowe)

urodzonyta) }d,OJ /!!I~~.w '... !l;(Ul1,! W ~ r-: L
J.1.~Lf({?&.II!(~..7.().~~;~w.()t~Ę...A).jpl~..j .. rlJjkf:~t;(?;1~4..../)fJt~:;f<.....(J/.!!:~~!f!~:~(?fo.·~.A....~~~/I.~(/

(miejsce zatrudnienia. stanowisk11ub funkcja) (/ fi
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998
r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z
2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:
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I.
Zasoby pieniężne: --

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: /.!.J./?: ..P..P.O" i~ .

................................................................................ : ; lo."d .
środki preruęzne .ZgrO~adzone.w ~ •.I.~CleObGeJ•.••...••••;1';•••••.i7~1: .
papiery wartosCI?we: u- .I!ut.·····M.·i·tf-j .
na kwotę ~ ?{,f11 /

~I. Dom o powierzchni: .:;..~ d!!.f. m", o wartości: .a.t.ff,.b. I..fJ..,.()f!.Or.-: :;,. .
tytuł prawny ..11tWiJ /,pP.M!?fL .« ". 'Pedet.f' ,f~«; /!.'I&'ĄU(; .

2. Mieszkanie o po lerzGhm~-lt./Jy, m, o wartości: /&fM Mri · ·..
3. ~:~:~:::~W~;~I~~;r?~:t~········;t~=···················..............•......./ ;; ..

rodzaj gospodarstwa /? ~ /M .., , ~ powierzchnia .1.. .
o wartości: /)1Mrf. .iq ·lt5}l.fP.l)O~-:. '.'T" .= .

rodzaj zabudowy: f)e~..f.~L.tl.fl.~ę ..(..tilf?~t.f?~?.9!. .
r > --- ( #_/ -:

tytuł prawny: .//.9/fl.;!;A/ I/fk!i!U ./1: /...(..·.7,/.łU··· r·f2::(!'~.··ji?.. :--?-:b~{d:;. ~.&&f.#.4 .

Z tego tytułu osi~gnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod I gochod w WYS6kOSC,: .

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: !lf ../!!. /?'f.r .._ .
~yt:::~a~~y .. ji.~j~~t~ .. ..:'. .

III.

~o~'ada~. Ud~iały.~ spółka~1ndlzf;eży podać liczbę ie~'te~ta. UdZi~Ó~ .

..........; : ~ : ··,··..··~td;······..········..··
"" ..~.t~.~t~~~~.I~..~.a.k:~t.~.I~.k~~y..n.I~.~~.v~..~~~I~~~.~.~.~~~ł.~~.:..:: ::~~~ ~ :.7.~7.: :::.
............ ..........•.... ~~ : ~ •...• j .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: /!--1Ii. jp.I/ .
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IV. ' /}
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbęi emitenta akcji ...n« i?o.7.ti
•••••••••••••• 0'0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "' •• , •••••

ak:e~e .; paklet~iękSZyniZ1DO~ akCJIw spolce ~ ~t~/,~
Z t g tytu osiąqnąłerntęłarn) w rokuubiegłymdochód w wysokości: jlW< f i7 .
V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

.' : ~277 '::'.:"
VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

.......................................................................................................................................................~~~i .. ..
~::::~~~i:=:::~f.:!r~~~ =~~~i~~,dO~h~~W·~ySOk~S~i.;::;~47

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej /.

działalności (~aleZyPOd~~.for~ę.pra~n~~~~Z.~~~.Z:~ł~I.~.~.Ś.~.i~.: .

- osobiście ~ rlIJk.. ft..~ ~ .
'I' . . b . . :~y'(?1

~:::: ~;u~ '::~:~::eom~ę7~~)~ ., t:':~~docjó~ j w~~~~~~Ci ;;;;k lPf;$j

VII. «: (t i )r, t ---J
1. ~. fi~kJ:tanj;;:v;:;;1'.sie~ba1łki),?·.~t{/t:·.~·.; :t.f::•........•....•....•....................•..

- Jestem c onkiemzarządu (od::;Zy) •.......................... ,4Uk d9·i~ .
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): :i.!: P.l: 1f)I)~;r.' .
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- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): (7.t1.Ir. t..Z~.«M7 .
- IJ l) r: --

Z tego tytułu osiągnąłemJęł~m) w roku u~eg~m d_oc~9.-df '1~o oś I: 46..:·//..!8 ../:- ·d. .
2. W spółdzielniach Zol;"u'j;'" .khlłd .ł;p.!;Ow., ..rJ: ./-1 r;/2(l~" ~k:1v.i:!Jt~

- ~estem członkiem zarządu ( d kiedy): (/ ;Jt{;.c/: 'cj..~lI.t/1 ~/(iO

o jestem członkiem rady nadzorczej' (od kiedy): (1«& ~~'tJ2 .
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): IA/M ~.~.~ {._

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wySOkOJi: ,,((Z':'f.~:.:, ..;?t4.~~,t~
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: .l. 1· p; i.JV 61 r ~Jd;~

o Jestem członkiem zarządu (od kiedy): ~ /&i.'d: .
o Jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ;UlM ;..f,,_'lt1 .
o jeslem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ;;UU {t.!.'ylT 'r .•..l .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ~~ 1i

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarqbkowej lub zajęć, z .../
podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ,J'd,a.~rt;..M.i./.&&: j:3..v , .Jjf!..!- ..(1 ~~
..................................................................................z. .1/. 11~.(C.t. ;!i.: I!J..?/ ..t?/?. ..,Y./~: :..: t:~.< ~~>~<~"
IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów .

mechanicznych należy podać markę, model i rok prpdukcji): ;iI:I.'.#./k ,tIf!Mu.1 .
~t"'~50?~e~e~~~/S(t.~. Jq~(P ~ ~ ~!.: .:

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kO~O, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

~YSO~~ŚCi) . ": .~~7.' .

1
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CZĘŚĆ B

Powyższe-oświadczenTe-SRłaaam-swlaaomyra)-;-lźlla pódśfawie art. 233 § 11<odeksu Karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(miejscowość, data)

ck ~,......7Jtjf&#f!····/ef'w
(C~tel'y podpis)

slg.,.11 •.ri.mr4.
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