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WTADCZENIE MAJATKOWE

czlonka ztrz4du powiatu, sekretarzapowiatu, skarbnika powiatu,kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osobyzarz4dzaj4ceji czlonkaorganu zarz4dzaj4cegopowiatow4 osob4
prawne oraz osobywydaj4cejdecyzjeadministracyjnew imieniu starostyr

..:2,:./.r:fr.t.2................
ania.3.Q:.Q,4..
t.Q d.r.
(miejscowoS6)
Uwaga:
1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Jei,eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad ..nie dotvczv".
3. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynale2noSd poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego wsp6lno5ciq maj4tkowq.
4. O5wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czg5ciA oSwiadczeniazawarte sq informacje jawne, w czgSciB za5 informacje niejawne dotycz4ce adresu
zamieszkania skladajqcego oSwiadczenieoraz miejsce poloZenia nieruchomoSci.

CZ\SC A
Ja, nilej podp isany(a),

(miejscezatrudnienia,stanowiskolub funkcja)
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnorici gospodarczej
przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr I13, 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 I 13, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy
z dnia 5 czerwea 1998 r. o samorz1dziepowiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr l13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806),zgodnie z art. 25c
tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad mal2eriskiej wsp6lno5ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j
maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienig2ne:
-

Srodki pienig2ne zgromadzonew walucie polskiej:

Srodki pienigZne zgromadzonew walucie obcej:

papierywartoSciowe
: .../I. r:./:......D.AZ.il.f 1.. .
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nakwots: ........
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II.

F.W.:,e.*r.At@prawny: {.*fr/t/.!t:/}J/:Lt;Lf..'..yAf..?.F'41a,.
ffi2,o wartosci:
i: ..L?.,2..........
l. Domo powierzchn
2. Mieszkanie o powierzchni: ....'!.#-......... m2, o wartoSci:;22:&'n.8P*.. tlrtul prawny:

/.v:.tZdtr*.t.?..{tr.rzzh..'.zYt?t=Eistc't7
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:...{1..€...A..a..a...%t/.%.

powierzchnia:...././^r:€.../).W!ili.f..

rodzaj zabudowy: ....../.1...
tytul prawny
Ztegotytutu osi4gn4lem(glam)w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko5cit ..t:fi'.e:...QfZ.Z:!{f-/..Y---...-....
4. Inne nieruchomo6ci:
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tyrulprawny
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III.

posiadamudziatywsp6lkachhandlowych- nalelypodai liczbgi emitentaudzial6w:...(.:8..2..A..fV.-C-l-fi.

udzialytesfanowiapakietwigkszy ni|l0%oudzial6w w sp6lce:-l.LU.l...QAtY:..{/.7.
w roku ubiegtymdoch6dw wysokoSci:../.L/.t;.-.-./?..82{'.{2..Y
Ztegotyrulu osi4gn4lem(glam)

. . .. .-

IV.
- nale2ypodailiczbgi emitentaakcji:..,/.).'r:/.{...Q.A.F.9a(.?posiadamakcjew sp6ikachhandlowych
f .....-.....-----...

akcjete stanowi4pakietwigkszy ni| l}o/oakcjiw sp6lce:....[r.L/;......Q.er:v.r.:,t..Y.
.../fi/.^...QU-7...{f.t.fw rokuubieglymdoch6dw wysokoSci:
Zregotytutuosi4gn4lem(glam)

V.
Nabylem(-am) (nabyt m6j malzonek, z wyl1czeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku odrqbnego) od Skarbu
pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4duterytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby
prawnej nastgpuj4cemienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu naleLy poda6 opis mienia i datg nabycia, od
koeo:

VI.
(nale2ypodai formg prawn4i przedmiotdzialalnoSci):d,:.E./.2(2).7*Q,fr
l. Prowadzgdzialalno6igospodarcz42

- wsp6lrrie z innymi osobami

w roku ubieglymprzych6di doch6dw wysoko5ci:..[.]:€^.M.K{./.f.
Ztegotyrutu osi4gn4lem(gtam)
2. T.arz4dzarn dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalno5ci (naleZy
podad formg prawnq i przedmiot dzialalno3ci):.....flt€....AQIf.C/.2.................

- wsp6lrriez innymi osobami....*1{../.6......Qef .f t. ?.f.
w roku ubiegtymdoch6dw wysoko5ci:.....t7-t/L-.1>*Q,t!'fU.y.
Ztegotlrtuhr osi4gn4lem(glam)

vIL
l. W sp6lkachhandlowych(nazwa,siedzibasp6lki):...trL.€....1?..Q.f.f t?f-.......
- jestemczlonkiemzarz4da(od kiedy):.....fJ€...

K,

- jestemczlonkiemrady nadzorczej(od kiedy): ...../{.7/.:...../}Af.f:ff.f,.

w roku ubiegtymdoch6dw wysokoSci:...8te..'P.8ff:f.t.y
Ztego frutu osiqgn4lem(glam)

- j estemczlonkiemzarz4du(od kiedy): ...ft. il:-. QQ.a.{.C.?.f ....

* jestemczlonkiemradynadzorczel3
1odkiedy):.../.T.{.(=:...2.Q.f.{f.?ts........

- jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):...t'7.t.'.,.:....')A.f.}/ft.f................

...*47f.]....QQ.t-{..(.2.7-............
w roku ubiegtymdoch6dw wysokoSci:
Ztego tyfuluosi4gn4lem(glam)

.7.'.y,.
3.Wfu ndacjachprowadz4cychdzralalnoSdgospodarczq:....8/.8...a.e.{-ff

- jestemczlonkiemradynadzorczej(od kiedy): .-.'f,:/:*8.P.2y.d:2fr.
- jestemczlonkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy): ..-t.{.t.8....F./-ilc.?fr

..ffit;...Q.€..f.fl?.f.
wroku ubiegtymdoch6dw wysokoSci,
Ztegotyruluosi4gnqlem(glam)
vIII.
Inne dochody osi4gane z trj/tutu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z podaniem kwot

.?.If.t-u'..N8.*:....P-R,n..C?-...,:.....F..9...a^e..A.
.
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IX.
nale2ypodai
Skladniki mieniaruchomegoo warto6cipowyZej l0 000 zlotych(w przypadkupojazd6wmechanicznych

.2r2.d.tp..rk
€a....r7/2R.€.1..-8?.i'1...J(Y..J/.Gil.(2....AP.:{t2..t:.:../ttd**ta.l(rP..f.e:./.Y./1.

2e.u.crzr.rC.e..../r.n.R.{/:....?.{/:/2...:a((....2.tn9{:..:..AtfF..d-tr.a.tz?'frlact.l..z.td....-

X.
Zobowi4zafia pienig2ne o wartoSci powyzej 10 000 zl, w tym zaci4gnigte kredyty i poZyczki oraz warunki, na jakich
zostaty udzielone (wobec kogo, w mi4zlcu z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko5ci):

,K,eE/).V.2...lY/.P,87:/:.(2/r.K.../):a?...t/.t:.Et:.ZE€.ill8...r.A(tf..E/Ii.6./V*......
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