
a.rtKCSl wo POWIATOWE 'rt i.,
Biuro Starosty
WPŁYNĘŁO

dnia ^8 -04- 2017.

2.

3.

4.
5.
6.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
"czlo"kilzarz!id" Powiat"' sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarządzajijcej i członka organu zarządzającego powiatowi; osoba
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu~starostv'

^?^.............."...,<,n,a...J.1".Ol..,V.^,
'. ^.aniesnk':SzoXdr"ie obowii!2ana jest do z^"ego z pra.d,, s.a.nnego , zupełnego

^^lvp°s2cz<igćlne rl""'yki ""' znaj<luj!! "' k')"kret"y"' P"ypadku zastosowania, należy wpisać ^e
2s.obl"s.kl,adawa.^sw.iadczel"e °bo"i^a"ajest^ określić przynależność poszczególnych składników
^^.ltoly"ch'doc-hJ'dó-WLZObowiqza.^doma"tku.odr^negoimaj^^

o stanie majijtkowym dotyczy majątku w kraju i za granic;!. "' " ' ".--"--...'.
mwladczenie °.sta"ie majątkowym obejmuje również wierzytelnoici pieniężne.
W^ICLA.O"śliadJ:zen"_ZAWarte.sł informacJe.J^"<-, < części B zaś'info-rmacje niejawne dotyczące adresu
omieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce położenia nieruchomoścT

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), ..^fó.Nl^ft,..P\6..U.V^.^.K.^......,.;li^f\.^\^Q%^(^^^
<\r ,^,^1^ (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ....^.:U,1,.mfe.......... w ...,....Cy.fcy\.\.Ę...

^^.l^^......vm^..T(^^,,,^^c?...C^E.^,.^^^?fa^LŁ^^
.................................................................s^ft8?'SM......J^<?Ł\<^8-.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
^z^.pn°2n"hav"I^lzprap;samiu^awyz/d"'a 2I sj,erpl"a I997 r"°°g""'"eniuProwad^"ia działalności gospodarczej
p^eQZOSXOt'5;petaiące"fu"_kqe"publlczne(DZ- "..Nr 106. P02' 679. z" 1998-r:-Nr'"ll3~poz'."^]"5"i"'Nr"l'r2',iPuozl;"IU]'26^
^l9^^'po^s\ z2WE^P^Om'^w2^^°POZ'9s^^ ^ ^S^y \
^.5 TCTW^'99^r, ° samorz?dzle Powiatowym(DZ-^
 ^oz:,5^  "3;poz.984- Nr I53,^POz:l2^:'Nr'200:poz: i688'^14^z"?80^"^odZ ^,^^^i
^sświadczam'teposiadam wchodz?c^sktadmał2en:ki^:s°^^-^^. '1^1^^ ^.s
I.
Zasoby pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .....^i.\E.......!Ri3l<'\C;.^i

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ......ttL&......^,(Si.:łC^l-l..

papiery wartościowe:.........\\.\&........a3s?l*<;W

4.

II.
l. Dom

na kwotę:

o powierzchni: ..A.l.l........ m2, o wartości: 220.CCO... tytuł prawny;

2. Mieszkanie o powierzchni:........... m2, o wartości:......................... tytuł nrawnv
Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..K.'S.S.......C<Ol.l-łC,3^......,.............," powierzchnia:
o wartości;

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego^tytulu osiijgnąlemfęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Inne nieruchomości:

powierzchnia: ................K.SS........fó3\.*\(,a--l.
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o wartości:

tytuł prawny:

ni.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ...K \ .'&,.... S.XXXłŁ3i4.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osi^gn^łem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,,.

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: .....H.\.?......;OOlAł,ta'l.

akcje te stanowię pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągn4łem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

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:

^:..................V'.\?......<O^^U'l..

VI.
l. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ......B.'i.E......CiCS\y.U^

osobiście

wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnałem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy
podać formę prawna i przedmiot działalności): ..........^.\^-.........^X?l^l\..;2^.

osobiście

wspólnie z innymi osobami
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Z tego tytułu osiągn,jłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.

l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):......T'lfe.......?DIX2:4

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiijgnąłemfęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. W spółdzielniach: .........ttA?........Cel^2?A..

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osii)gnifłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3. W fundacjach prowadzijcych działalność gospodarcz;}: :.......^K.....SX3\^^.

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągni;lem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysok OŚCI:

VIII.

^k,10ac"h;cdLTXt^rłu 2atrudnienia Iub innej dzi^"°-obkowej lub z^c, z podan.en, kwot

.^^K^K^.......\?.,.^^,^^;^^^;r;;^^j^^-''--
MMm......^^.,.^Q^.,^,^^^^;;;^;^^^;^;^^^^^^^
IX.

^Xni^XC;oS°wartości powyżej 10 00° zlotych <w Tku P°J^ów .echanicznych
......................-.........^.....?.)E....mx;tó...........

należy podać
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na Jakich
zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

XfóM........Mmft^^.:.^.^^w.......M!ft...to^.t^a<&.to?.....%u^.^
te.\^<^.........to....Mwm.....%^.,&^Yft.,,.^(;<ł.^ft,,^
.{...%SHM^\?......W^tó......XĆ^.....^.<ft^y.......^te^^
..N^......oy.&tó........o'&........^...03._:!a^.r.....^......%A,Ds...^.ax.u.%fi ^

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: .^.?^7.(l^vJF....L'.n^.'fru.\.J.....tAM-.t...*..'.n.?Jy>.t<;.t.:

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

.a3.-.ACO....ŁHE^....,..^.,...^.'X)Afó^.....l'5.
2.

3.

4.

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

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

.(^y\....,.J'L04,
(miejscowość, data) (podpis)

Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych
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