
.SfAROSTWO POWIATOn"
Biuro Starość
WPt.Y""" 'l

dnia 28-0ł-201?

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

^a-sssssr^^^Si.^^s;;....^.,

Uwaga:

u. skarbnika powiatu, kierownika j
powiatu, os^ ^^^^^S^^d^^,^^^ Sryine'

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w~imTenYustarosty:r

^^%^<^L, dnia .^M^
Imiejscowoićl

1- s^^y""kzeme obo""^"> i"* do zgodnego z prawd,, starannego i zupotnego wypetnie.
2. ^eli pos.czeg61ne n,bryki nie znajduj, w konkretnyn, pn^adku za^osowania. należy wpl"< ^teA^

' Sysssssss^^y^si-sssssssssss^i
4. Oświadczenie maj,tkowe dotyczy majątku w kraju i za granic,.
5. Oświadczenie markowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

' ^^^^K^^ss^^^
CZĘŚĆ A

Ja. niżej podpisany(a), ..,....y..ff.^.^?.^.Z^Q..

urodzony(a)......... ^JS'.,..^..^.^^

^.^2.^.....^.S..^.!..^Mf 2-
(imiona i nazwisko ora; nazwiskorodawe)

'p '.(2^T...^.^-y-^-^^-

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:.
....-...-......-....-.........-.............-.-..-.....^^.......sź^ZiZ^^?^

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:.-..........................""""""""""""""
........................................-...-....... ^^...-S.J>e?M;^E:::;:'::;;'"""

- papiery wartościowe:........

.........^.^....^ScyVZ^E::::::::";:''"'''""~''"'
na kwotę:.......................^^....(^^'Zy'?"^^



u.

1. Dom o powierzchni: ^.S.,.^ m', o wartości: .^..<?.Q..... tytuł prawny: ^^....W.f.Ł:
2. Mieszkanie o powierzchni:/?;.?). m2, o wartości: .....V.:K............ tytuł prawny: ............W.:.
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ......./?.''r....*^5%r.?.^...........................-.----. powierzchnia:
o wartości: ........................A<.Ł....^O?.!<?..?.^...
rodzaj zabudowy:............./^./..e....s.fi2^('.^.fc'...................;.
tytuł prawny: ...................M.'..C........J>ST.f..ć'...?..Y-
Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:
^^y

o wartości: s:000/..'?0.

tytuł prawny:
/. r

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

/^/^ J)07yf^,

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

../../..Ł.....^)e?7.frJP^...
Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podali liczbę i emltenta akcji:

WF ?>Q7f/C ^^..

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spótce:

..^F......'^tó%t..Ł!L
Z tego tytułu osiągngtemlętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.
Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wytączenlem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowe] osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komu-
nalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mie-
nią i datę nabycia, od kogo:

''JT^~'[>^W^^"~E^ZZ....Z.^^....^.I..



VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą' (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
A/jt.......-^:e.?..^.^.....__ /

- osobiście

.-^'.. ......^xy^r..?..E..
- wspólnie z innymi osobami

.^..c.....<^>?z^c-'^:.
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..^."c....-3X>71if.C^^

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dziatalności
(należy podaż formę prawną i przedmiot działalności):

..^/^.....s?>.e^...cz^.........................:..
- osobiście

....-...---....-........-..--......................................^/^......s2t?Z:^:i%:.,
- wspólnie z innymi osobami

..^.......?>iS^.2'.^....
2 tego tytułu osi(gnqtem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):.
./1/./.^....f?>Qr^p^

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
.^./.^....'?^>?y'r-p 9^

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
.ff.'- .......-S>.QZ^.^^.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
.Ł'.. ~......&J>c>7^r.ey

Z tego tytułu osiągnątem(gtam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
..^'.. .......?X?Z'ĆĆ^.^...

2. W spółdzielniach:

................................................................... ^^ <^)0^<'-^'^

jestem członkiem zarządu (od kiedy):
.....-......-..........................................................^/^ s^>o/^^^

Jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

............................................................_,.^^: ..J&TY^-?^
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.^.?.....^°IYĆ^..
Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

..^/.^..........?



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
.r..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
/fiy S>ci7f/fS''r'

- jestem członkiem rady nadzorczej lód kiedy):
...y.!. .......^.QZ.f.c2.y...

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
>l/i?- ^07'/fS"^

Z tego tytułu osiągnątem(gtam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
..ff.!.^......-?y)T..'/.f..^.<f....

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu:

....^o^..^.. ^......p^r^...^.^ !C^.?.^:...................................................
./..^<c:....-:........^..^5:-2^<>?..->f:..;.....................................

DC

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 riotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji):

../y/..Ł....^07Y?.??...

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo; w związku 2 jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

.=^?^.^Ł.,M^?^.^Z/Z"1^2>^
:^^^:2:::::::::::r::i:::::r:;^^^
.s^^..^^^ft..^/fi^Z&2fii^:II^S..

// ey ć'/y^iŁ/y

..^^..^e^.c^^z..^^^.



CZĘŚĆ B

Adres tamieszkanja osoby składającej oświadczenie: l^..-^L...^,.C^.:.f-):.
..^....^.^...^S.^.^a^^l

)sce p°tożenia niel'uchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
i. ^^.^.^...^.^A^-.R.^.?r'^ '^?~' sS^'
2.

^..---.......ff.!.6r......3ar.^.ecC...
4.'^^ć<;^^.;...^:^^^^...^...s^""^<"jc'/?^;^jr:"

^a^TO,l°^a,^!me.s.Madam-świadomy(ał-.iż "a POd^we art. 233 S 1 Kodeksu karnego
1 zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. za podanie nie-

.^~-^?^.A<ii^....'?^^-csof9^.
(miejscowość, data)

^.'ewMciwesk''eślić.
' <^^yu>śc> wytwórezel w rolnictwie w zakresie produkc" ^"""°i . ""'^ce, w farmie i dresie gospodar-

Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni miesdunjowych.




