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kierownikaiednostki organizacyjnei
czlonka zazqdupowiatu, sekretarzapowiatu, skarbnika powiatu,
powiatu,osobyzarzqdzaiqceiiczlonkaorganuzan:qdza$qcegopowiatow4osobqprawnq
oraz osoby wydajqceidecyzjeadministracyinew imieniustarostyr
Dzierzgoit
--'-*---'66ffiffi4i"-
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Uwaga:
jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
l. Osoba skladajqcaoSwiadczenieobowiqzana
wypetnieniaka2deiz rubryk.
przypadku zastosowania,naleiy wpisac '!ig
2. Je2etiposzczeg6lnerubryki nie znajdujq w konkretnym
dotvczv".
poszczeg6lnychskladnik6w
przynale2noS6
3. Osobaskladajqcao6wiadczenieobowiqzanaiest okre5li6
objqtego maf'edska
majqtku
i
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrgnnego
wsp6lno5ciq majqtkowq.
granicq.
4. Oswiadczeniemai4tkowedotyczy maiqtku w kraiu i za
pieniq2ne'
5. OSwiadczeniemaiqtkoweobeimuje r6wnie2 wierzytelnosci
w czg5ci B zas informacie nieiawne
6. W czgsci A oswiadczenia zawarte sq informacje iawne,
mieiscapolo2enianieruchomosci'
oraz
dotyczqceadresuzamieszkaniasktadaiicego oswLdizenie

czEscA
Ja, ni2ejpodpisany(a),
.J.S-g.tky..
urodzony(a)

r.
26.O9.1966

v],.?.:.v.p!*!.".s:...!1.,....P1!9-P.ri:*p:.I.-----imieitce

stanowiskolubfunkcja)
zatrudnienia,

prowadzenia
dzialalnoscigosiq z pzepisamiustawyzdnia 21 sierpnia1997r. o ograniczeniu
pozapoznaniu
poz-679,z 1998r' Nr 1 13' poz'715 i Nr 162'
spodarczejpzez osobypelniqcefunkcjepubliczne(oz. u. Nr 106,
Nr 113,poz'984iNr214'poz'
poz.1126,21999r. lrirag,pt2.483, 220A0r. Nr26, poz.306otazz2002r'
r'Nr 142' poz' 1591oraz
(Dz'
22001
U'
gminnym
1g06)oraz ustawyz dnia B'marca1990 r. o samorzqdzie
Nr
214, poz. 1806),zgodnie
po2.1271
i
153,
z2o02r. Nr 23, poz-220,Nr 62, poz.558' Nr 113, po2.984,Nr
majqtkowejlub
wsp6lnoSci
mal2erlskiej
z arl. 24h tej ustawy o6wiadczam,ze posiadamwchodzqcew sklad
stanowiqcem6j majqtekodrqbnY:
t.
ZasobyPienig2ne:

..y:p--qly-g:It9..s..9.99^1'..9.rtF3
- Srodkipienig2nezgromadzonew walucieobcej: ..1i9..S9y..9.-zy-.

na kwotq:

ll.
1. Dom o powierzchni:

o powiezchni:
2. Mieszkanie

?!0-.ffi2, o wartoSci:

mal2efrr,ka
450.000z!........Vu1prawny:.w.s.p6wl.

!] m', o warto6ci:

malZefska
tftul prawny:.-y.9.p6w1.
290.00021.......

rolne:
3. Gospodarstwo
rodzEgospodarstwa:1119..9_o-ry..9.?_yo wartoSci:

., powiezchnia:

rodzEzabudowy:
tytul prawny:
w rokuubieglymprzych6didoch6dw wysokoSci:
Z tegotytuluosiqgnqtem(glam)
4. lnnenieruchomoSci:

.-Q*9v:rs.li..egppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
o warto$ci: dziatka2.O00zl

..he9ns.K.cg...'.p..99e*8.-t-o-..-0..99..4
tytulprawny:..y.Lp9.1yk*.9_$.9..q3:?91ik...
ilt.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych -

naleZy podad liczbg i emitenta udzial6w:

nie dotyczy

udziatyte stanowiq pakiet wigkszy ni? 10o/oudzial6w w sp6lce:

w rokuubieglymdoch6dw wysokoSci:
Ztego tltulu osiqgnqlem(glam)

tv.
Posiadamakcje w sp6lkachhandlowych-

nale2y podad liczbq i emitentaakcji:

nie doWczv

akcje te stanowiq pakietwiqkszy niL10o/oakcjiw sp6lce:

w rokuubieglymdoch6dw wysokoSci:
Ztego tytuluosiqgnqlem(qlam)
V.

do jego majqtkuodrqbnego)od
(nabylm6j matZonek,zwylqczeniemmieniaprzynaleZnego
Nabylem(am)
ich zwiqzk6wlubod
terytorialnego,
osobyprawnej,jednosteksamorzqdu
SkarbuPaflstwa,innejparistwowej
- nale2ypodad
pzetargu
podlegalo
w
zbyciu drodze
mienie,kt6re
osobyprawnejnastgpujqce
komunalnej
opis mienia idatq nabycia,od kogo: .$9.*ggg?.

vl.
(naleZypoda6formgprawnqi przedmiotdzialalno6ci):..ttig.9.p.j-y...qZ
1. prowadzqdzialalnoscgospodarczq2
-

osobi6cie

- wspolnie
z innymiosobami
Ztego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglymprzych6di doch6d w wysoko5ci:

pelnomocnikiem
takiej dzialalnoSci
2. Zarzqdzamdzialalno6ciqgospodarczqlub jestem przedstawicielem,
(na|e2ypoda6formqprawnqiprzedmiotdzia|alno5ci):..tti:..{.g.:v..:?
- osobi5cie

- wsp6lniez innymiosobami
w rokuubieglymdoch6dw wysoko5ci:
Z tegotytuluosiqgnqlem(gtam)

vil.
1. W spolkach handlowych(nazwa,siedzibaspolki): --9.oP.:1.

- jestemczlonkiemzarzqdu(od kiedy):
- jesteryczlonkiemradynadzorczei(od kiedy):
- jestem czlonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):

w rokuubieglymdoch6dw wysokoSci:
Ztego tytuluosiqgnqlem(glam)

2. W spoldzielniach:

.$e..gege.ry-.
- jesternczlonkiemzarzEdu(od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczel3lod kiedy):

- jestem czlonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglymdoch6d w wysoko6ci:

gospodarczq:
dzialalno$6
3. W fundacjachprowadzqcych
nie dotyczy

-jestem czlonkiemzarzqdu(od kiedy):

- jesternczlonkiemradynadzorczej(od kiedy):

- jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej
(od kiedy):
Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci:

vffi.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienialub innej dzialalnoScizarobkowejlub zajq6,z podaniem kwot

ch z ka2degotytulu:
uzyskiwany
Dochddz tvtutu zatrudnienia

94.302.13zt

Inne zr6dla

2.209,01zl

tx.
Skladnikimieniaruchomegoo warto6cipowy2ej10 000 zlotych (w przypadkupojazd6wmechanicznychnale2y
poda6 markg, model irok produkcji):
matZefska
NissanX-Trail, 2008rok, wsp6hvlasnoSC

..fg:9.fr.+.t-'..'L.2...99?.nh..v.:p-g*-t$t'9.{.f..rel?s-4*e

x.
ZobowiqzaniapienigZneo wartoici powyZej10 000 zlotych,w tym zaciqgnigtekredytyi poZyczkioraz warunki,
w jakiejwysoko5ci):
najakichzostatyudzielone(wobeckogo,w aui4zkuz jakim zdarzeniem,

.S:9*.-lip.-".*-".:Lv- g-s-+gj
stanna 31.12.2016r. - 50.162.90 CHF

