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04. 26
OSWIADCZBNIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kie
organizacyjnej powiatu, osoby zarządzrjącej i członka organu zarządzaiącego powiatową osoba

prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

C..zą s.I grłlo.w.g/., a n i u .. ł 6., 0k,.ł Q| I. ..
Uwaga:
l. Osoba skladająca 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 izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością majątkową.

1. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawneo w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce położenia nieruchomości.
CZĘŚC A
Ja, tliżejpodpisany(a), .e..ę.N.lE-5Łl(.fir..D..N.N..A...ŹE ).&.t.nl.e..:. ..{Q.@-l.,..2.ę!,,.,...s.Ę.Drl.N.R......

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzorly(a) ,.0k.,O/.,.lg*.6,ą. * ,....CZ,.F.I ..5.T.P.9..y|.O.yv.l..r;,.,,. .. .

P_onl tm O\N!E e tr |,] R\i, f.l] , , P.pnn qcł,. R9D3!,.N. ! ę td .Cła..fi,QaYa.^).l §.. .

ł*lę Boy-lMlŁ Ą F ę.?9!4.9 D §, P{ E ę*y 20,>- L tra ? cŁĘ,l
(miejsce zatrudnięnia, stanowisko lub funkcja) v

po zaponlaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 199'7 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pelniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr l06, poz. 679, z 1998 r. Nr l13, poz.7l5 i Nr 162, poz. 1126, z
1999 r. Nr49. poz. 483,z2000 r. Nr26, poz.306,orazz2002 r. Nr l13, poz.984 iNr2l4, poz. l806) orazustawy z
dnia _5 czerwca l998 r. o sanrorządzie powiatowym (Dz, U. z2001 r. Nr l42, poz, l592 orazz2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr62.poz.558.Nr113,poz.984,Nrl53,poz. 1271,Nr200,poz. 1688iNr214,poz. l806),zgodniezart.25ctej 

il

uStawyoświadczam,zeposiadamwchodzącewskładmałżeńskiejwspólnoŚcimajątkowej@beł

I.

Zasob;pielriezne: r-^/\ńAn / ( (_| r,_( l- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ..§0 .000...ń.....(..ęi.ęĆ ńi*Sigt

- środki pienięzne zgrotnadzone w walucie obcej: .,.,......

na kwotę:

,)

Gospodarstrvo rolne:
rodza; gospodarstwa: ....,.,.,N!.E. .. .D-O-r,Y.ęł,.Y..... ..., powierzchnia: .......,N.l.E....)O.r..V,.Cz.łV

. . .....N. l. i....).e.i.:t...!,ł rv....

ll.
l.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
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o waftości: . . . . . . . 9_0_..0.0O...ń..

;;;;;;,";";, 
'ń;pilńini*;§;

Ill.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podac liczbę i emitenta udziałów:

.N.!.P .,..DCIT.y ceł.

udziały te stanowią pakiet większy niż l0%o udziałów w spółce:

Nlę. ..DoTy QŁY.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rokLr ubiegłym dochód w wysokości: .,.,.....nł,r..g..,.,.D.O.iY .LŁ-.Y,

lv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ...........

akcje te stanowią pakiet większ y niż l\%oakcji w spółce: .........N.r.§.....DOj..Y.C-&Y

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, .,.,..N.t.Ę,.,....D.O;.Y. (..ł.r

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich związków lub od komunalne.i osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu naleźy podać opis mienia i datę nabycia. od
kogo:

N.!.e_.. D_o},y ,eŁy

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

... N l E-,,,Dor,y..8.Ły.

2. Zarządzam dziaialnością gospodarczą lub.jestenl przedstawicieletn, pełnoIrlocnikierrl takie_j działalIlości (naleźy,

- wspólnie z innymiosobami ..,.,...,. .....,..^f.ł..Ł......D.fr Y 0ł :1
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘrn dochód w wysokości, ..,..t'l!..P......D-Ot:.C.VY..........................

vll.

............. N.. t.,r_,.,.., D ę.T :1., w.Y...... .

" :_ 
" 

, :_]"'.-':':-:i*:":-.:*] , ,u i; ió;i, ;J
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

. t]l i, , _D p_] Y,QLY.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

- .jestem członkiern rady nadzorczej3 1od kiedy):

N l.E .. D-oT y .9Ł Y
- jestem członkiem komisji rewizyjne.j (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości, ............fil..ł.ł.....D..a.I,r..ęŁ r
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

- jestetll członkieIn rady nadzorczej (od kiedy,):

ntl_Ę .DaJ.y..ułY ..
tv_ r E .. .) o:,l .y .c.ł.Y

Z tego tytułu osiągnąłenl(ęłam) rv roku ubiegłym dochód w wysokości, .,.,...,...trl.t..P-.....D..Oi.}..Cł Y

vllI.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnięnia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
ltzyskirvanych z kazdego tytułu:

lx.
Sl<ładniki lnienia ruchotnego o waftości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać
lrlarkę. model i rok produkc.ii):

Nlr .Da]_YcłY
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2. W spółdzielniach: ............,..,.,...

,N,tE DoTy.ś*Y_

ŃtĘ D,aI Y wY



Nl lę D_ę-rt.QY.

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyźej l0 000 zł,wtym zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz warunki, na jakich
zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

{§,iDYT u\.?.o1 tęł,|!-Y- [ ok 6_9,Q0_9_ ń w.e ,tgnN k*,ca ,ęłNąJo.ńRsut.ęIl)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie ar1. 233 § l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

zataj eni e prawdy gr ozi kar a pozbawi en ia wo l nośc i.

l lae!ń
(mieiscowość, data)

l Niewłaściwe skreślić.
'Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresię produkcji roślinnej i

^ 
gospodarstwa rodzinnego,

' N ie dotyczy r ad nadzorczych spółdzieln i m ie szkaniowych

zwierzęce.j,w fbrrrrie i zakresie
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