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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
cztonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i cztonka organu zarzqdzajqcego powiatowCl.
osobq prawnCl.oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

.Ok?(7.9. ..... , dnia (51.o.~·.Q(fr.
(rniej s..:::o~to!~:;.f":(~)

Uwaga:
1. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z

prawd~, starannego i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubr1ki nie znajduj~ w konkretnym

przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest okreslic

przynaleznosc poszczegolnych skladnik6w maJ~tkowych,
dochod6w i zobowi~zan do maj~tku odr~bnego i maj~tku
objetego malzensk~ wspolnosci~ maj~tkow~.

4. Oswiadczenie maj~tkowe dotyczy maj~tku w kraju i za granic~.
5. Oswiadczenie maj~tkowe obejrnuje rowniez wierzytelnosci

pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w

czesci B zas informacje niejawne dotycz~ce adresu
zamieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz m~ejsca
polozenia nieruchomosci.

CZE;SC A

.Ja, n.i.:i:,ej podpisany(a), . t'yr5()Q~Q .. ~'C;.<{:/'-~~f;"c.:!?~I:::.Q.r.i;;:Q0OWk
l..i.ffilOW 1 n",z",.~}.O J

, 'fi oraz na.z';lisKO rodo~)
urodz.ony(a) 023 .05./9.9.~ w C//( sa/e. .
::: .. ';;;/'0' '1:;;'~::fb~-'b';;e: ~;:qe~:~{t-:::.::::::::::::::
..K/era4J.I?l.k. OddcI.Cl/u,. i":,,,:'-"':trl::d. /t/en/ .P.?? ••••• ,

(miejsce zatrudnienia,
stano\:lisko lub funr:.cja)

po zapOZllarliu5i~ z przepisami ustawy z d~ia 2i sierpnia 1997
r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalno~ci gospodarczej przez
osoby pelniace funkcje p~bliczne (Oz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. 1';1:' 113, poz. 715 i Nr 2.62, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 423, = 2000 r. Mr 25, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.
984 i N~ ~14, pcz. 1806) o~az us~awy z dnia 5 c=s~wca 1~98 Y. 0
sa~orzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 oraz
z 2002 r. N= 23, 9°2. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1:3, PC? 984,
Nr 153, f."-:)z. 1271, Nr 200, p03. 1688 i N~ ::14, p<'z. 1806),
zg8dnie = arc. :Sc tej IJstawy c~wiadczarn, is pcs~adam wchodzace
w sklad malte~sl:iej w5p6lno~ci majatkowej lub 5~~nowiace m6j
rnajat:ek odrebny:

1.

Zasoby pi~~i~z~8:
- ~rod~~ cienie~ne =a~c):r:ad=one w walLcie polski~': .

. . . . . . . " 102:3. l?·~f' 5:~ , .
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- ~'.~~;:~'~j<!<:~r~~';-.;:[:"~i~~1,~~;,~:'c~~5~Y::·:::::·:::::::::::::·:
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3. Gospodarstwo ~olne:
rod gospcdarstwa: of powi~r=chnia:
o ~""arto:-;'.:i:
rcdzaJ zabudc'!'ry: .
ty'tul prcli,.-,JriY·: .
Z t.·~~go tytu,lu osi.a.gn·::~lem (;q1am) \..;:roku ub.ieql.Y.ln przych6d i
doct6d vI \I'!.ysokosci: .

IIL
Po"';·'·---;"'m udzia'"'' "Y'"1-~''C''' h(1)d~;e~"YC" - r'alez'" porlac' 'lie'ZO' e ..~m~~:~~~udzla16\-i';~~~';;J2i.dOJ~C' ,.1 ••••••• :.:~ •• '. ~ ••.• ~~: •• : • ~...................................:Y _ .
udzialy te stanowia pakiet wiekszy nit 10% udzia16w w sp61ce:

Z tef,jo tytulu osiClgDqlem (~.i:2.m) \'J roku ubieglY'1tl dc,ch6d w
\"ysokosci: .

IV.
Posiada~ akc~~. w sp61kach ha~m'iYCh - oalezy podac liczbt; i

~~~~~~~~.~~~:~:,::::-:::~~:::::~fj~ ::::::::::::::::::::::::
akcje te stanowia pakiet wi~kszy Oi2 10% akcji w sp61ce:

Z t'2qo tyr.ulu osia.gnalern(~l.a.rn) v-1 .roku ubieglym doch6d 1;Y

V.

Nabyle!f' (a:n) (nabyl ma:] malzonek, z \-!yl<~G::,miem mienia
przynalei~ego do jego majCltku odrebnego) od Ska~bu Pa~stwa,
in~lej pans:::wo\"ej Gsoby pra"mej, j edrtostek samor::2idu
terYLo~j_al~lego, ietl ~wia=k6w lub od kOmUYlalrlej osoby pz'awnej
na.3t(;"pu'j cL:e rnienie, kt6n~ poclegalo ::byclu W drod::e pr::e-~:a"'gu. -

- 1 .:::.-7. 1 ••••••. __ ,-.! .•.• # r- • c= • --,..., ~ - .....i - ;........T"l -' ".-.:; ~ :4 .... '""f' -, • • c~~~'~.:~.~":'~~.~.~~'~~.~~~.:~~.~.~~~'~...'~~~~~~:.~~.~.~~~:.:r.:~:~:..~&:c~
.............................................................. /



- w5p61r~.i.e z inn ..';.rfn.:l. c;scba.IT.li. ::::~~~::~&=t: :::::.
7 tego tytull; 8si~gnalem(elarIl} w roku ubi~g!ym p~~ych6d
i doch6d w wysoko~ci:

2. Za=zadzam dzialal~o§cia gospodarcza Illb jes1-em
przed3tawiciel~~1 pelnoffi9cnikiem ~akiej dzic~alno~ci
[nal.e.::y poda(~, form2'/pra,"DE\ i przedrniot d:":"L<i~dlrwsci): .
.......... rlle ..C3fc[)ho.~ .
- osobiscie .'O'O'O'O ••• 'O. J. ~ 4 ••••••••••••••••••••

- wspolnie z innyrrd osoban.i

z t::ego tytulu osi<:\gnCllem(?lam) 'd ;'01<'.1 ubieg'::ym do;:h6d

VII.

1 r"J -""'61ka~h h~nr<Jo'''y'''I' 'n"lz"fS- "'i~dz'b- s~61k.' \ .. '.. ~~.. '.. ~'.. -.~..~.-.'..0;' \ .'~cl<~rI.U.C~.~.'.~ ~~:. :::::::::::
- jestem czlonkiern zarza..du (W~y): 'O •••• 'O.'O ••••• 'O •••

- jestem cz~onkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- ~estem c~~onkism komisii rewizyj~ej (od ~i~dy)

Z t:ego tytulu osiag~ale~(~!arn) w roku ubieglfm doct6d
IrJ wysokosci:

2. ~.~~~~~~~~~~~~~~:.:::::: :~:~: :~~~~::::::: :::::::: ..

- jestem c=lcnkie~ =az·zadu (od kiedy):

- j esterrl c=lcr.kie.m. r-a:::.ynad:.:crc=ej:; (od k:i.(.:;d~l):

jl3s:em czlonkiern r:omisji. revvizyjnej (od ~:....~~;·_~iy)

:3 t,:-.;-;ro L.'f't" ..lu ()s':"'e,-qn<:~ ..t.~~rn(~~:3.:n) w r.cku lJ.b.i.E:q.L:/m d()Grl(~d h'



Z t2~1(> tyt.·ulu cs em (clam) \" :toku
V'J';t'S()KC)SC;j .. : .... k k ••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• k ••••••••••••

VIII.
Inne dcchody osj.~gane z tytulu zatrudnierlia lub i.nnej
cizialalnoi;ci zdrobkov.lej lub zaj$c, z. podanieln Y:1,.vo·t·uzyski~¥anych

IX.
SkladniJd mienia I'llchomego 0 \vartos,ci powyzej lU. COO zlotych (vi

~C:~YPpI~dQ-~'L~K••~OJ'~;~d6W NI3$~Nyc~n}f;-?h~3ac')mar1k~~yO?el i
_ ,••. ~'_ .. ~I •••••••••• l7. •... \..:¥(N··vt.t.7···.<r-.·?A.J.I.CJ ........•.



Powyzsze oswiadczenie skladamswiadomy(a), J.Z na podstawie art.
233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienii;l wolnosci.

Olesl/o. . .1.Et.olt., ;?P(/I(
(miejscowo$C, data)

G £-- L_/'L 0' 'L. :V~ cJUfK .. Cd':{Y . as f".-C-
(p./dp.Ls)

Niewlajciwe skre~li6.
Nie dotyozy dzialalnoaci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie
produkcji ro§linnej i zwierzecej, w fermie i zakresie
gespodarstwa rodzi~nego.
Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych




