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Załącznik nr 2'1 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej 

powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby 
wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostl 

. Ij!.fan~.& .. , dnia ..2?:.!..f..../? .... r. 
(miejscowość) 

Uwaga: 
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia 

każdej z rubryk. 
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotygy:. 
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników 

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością 
majątkową· 

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą. 
S. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne. 
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adres~ 

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a), ... IJ/:r.o.i.~ .. lf.~~ ...... ?t:ł!J~~ ........................................................ . .. . , 
urodzony(a) .?JJ!( .. 1J..E~ .. ... ..... .. t;i.~~.~ .i.~.~7J..tl../:l1r..;;lX.~~.~~~: ......................... ...................... ......... . 
.. . .. . . .. . . ~ ... ........ 'fz,j .... ... .. . 'j)' ..... . " ... .' ::J" ...... ~..." .. 'J.fi..' , .. . ..,..... .... ..... .. .. ...... ......... ..... ...................... ... .. ...... .... . ... .. 
........... ~tfM<?~··~·~l··· .. r.BV.(~ .. · .. · ~t?·~~·· ·r.·fF .... ·· .... · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. ·· .. · .... · .. · .. ·· .. · .. · .. · ..... ..... ..... . . 
.......... ...... C!M. .. 1.~ . ./.~ ..... .. ~.~ .... ........... 'Ot!. .. .. (,1, ........ .... .............. ..... .......... ... .. .. ....... ... ........ .. ..... .. . ... ..... , 

(miejsce za!rudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dz iałalności 

gospodarczej przez osoby pełniące fun kcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz . 1393) oraz ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy 

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej łub 5taAenV'i~ee ffiSj 

~~OOfę-eny;-

I. 
Zasoby pieniężne: 

- środki pieniężne zgromadzone w walUCie polskiej: .... ...... .......... ....................................... ...... .. .. ............... . 

.......... .. .. '8. 5:. ... ~ ..... . U .............. .... .... .... .. ... .. ... ... ....... ...... .. ... ............. ..... ... ... .......... ... .. ....... ........ ...... ......... . 

............. ... .......... .. .. ................ ......... . , .. ... ...... ..... ... ... .... .... , .................... .... .......... ........ .. .... ..... ....... .... ... .... .... .. . 
- środki P.i~3ęż~ęl~rornac:zoD6 w ~Iucie obcej: ............................................................. .. ........ ... ... ......... .. 

........ A~ ........ v..· ... f) ..... I' .. .... ~ .... .... ~.~ ... ....... ...... ....................................... ......... .. .. ....... .... ... ... ..... ..... ...... . 

l) Ze: zmianą wprllwad,unq pr/ez § I pkl2 I'llzpllr/ąd7c:nia u klÓI') Jl1 Il l\.)\\ a II' odnośniku ]. 
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- paPiez wartościWl. ..... .. .. i, ... ..... ...... J ...... ... .. ... .. A1 .............. .. j ., ................. . .. .. .... ........ .. .... ............. . 

.. , .. . rt .~e. .... J(f41e. . ... /)10. t.';fJ9-:,.· ... ll.0: ...... ... 'alk12Mi.Jf.Q:;/ .. .. 6.2.w. ............ .. .......... .. ..... .. .. .. . . 

.......... .. .... ............ na kwotę: ... · . ~ .. "C1." .. ·· 11. ..... ·· ··. ···.· ..... ..... · ... ......... .................. ... .. ........ .............. .... .. .... ....... . 
II. ~'II --- -. '. 3SD 2 • '. ~ U . 11 " 1. Dom o powierzchni . .. .... .... ..... ..... . t;t.. '1' o wa rtoscl. ..... : ......... .. . .. ...... tytuł prawny . .... Ma.J. ... O.J.C .. . 
2 M· k' . h ' nl'e o l 2 • . ł . lesz anie O powlerzc ni : ... ........... : .. m , O wartoscI: ........ ....... ........ tytu prawny: .... ............. ........ .. . 

3. Gospodarstwo rolne : ~ 

rodzaj gospodarstwa : ... rł!:f. ..... d9..Iy .~ .. ........... .. , powierzchnia: ...... ~ ...... .. ... ......... ... ..... ... ... . 

o wartości : ... ....... . ~ ..... ... ....... .. ... . ..... .. ....... ... .. ....... ....... ....... .... .. ....... ....... .. .. .... ... ...... .... .. ................. .. . 

rodzaj zabudowy: .......... ... ... . ~ ........ .. ......... .... .. ........ ...... ..... ....... ... .... .. ....... .... .. ..... ............ ...... ... ..... ... .. .. .. . 

tytuł prawny: .. ......... -:-: ................. .. .. ... ..... ... ... ... ....... ... ..... ...... ...... ............... ...... .... ..... ........... .. ... .......... ... . 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyr(l przychód i dochód W wysokości: ...... ... ........ .. .. : ... ... ... . 

4. ~~:i;.1;~a01~~~ .. ~~.~{Wifjoi:,.@"! .-o.8l?'l~~.9dliq,[~:-:djM?id ... 231:'" Z ... .... . 
. c)du ... ~ .. ~. ··~·lo~/e:t-6. .1.1.'. ... l({JnuióO 7L.t;!al(4..:~ .. M{ł.t!.M.!.~~'J .......... ......... ..... .. ....... .. ........... . 
O wartoscl. ... ~). ... {f.l ... ... IJ. .. rJ: ...... jJ. .. ....... lr .. :U .. ..... ,,) .. ;..W .. ep.: Y< .... .. ..... ........ ........ ................ ... .. . 
·~·y·~~ł·~·;~~·~·~· :··.·.~·.;M~;>i.~;~~::~ ·.·.·.j): ·~i;;dt .. ·.·.·:4.·.·.·.· · .·: · :!~l.ąiC/. ·.I ::·. ·. ·.·0 .. : :ł·.·.~łj;~t~·;t.;J..·:::::·.·.·.·. · .· .· ::::: 
... ... ... ............. .... .... ... .... .. .... ... ......... ......... ..... ....... .... .... .... . / ..... ..... .... ... .. ....... .. .. .. ..... ..................... ..... .. .... .. ........... .. 

udz i ały te stan0w i -ą pakie t v'ji ększy niż 10% ud 'ćiCiró'N w spó :ce: ........ ........ ... ... .. .. .... .. ..... ... ... ... ... .. ..... .... ...... . 

z tego tytułu o~iągną~em(ęldm) w ~oku ub ieglVrTl d::-,,:hód w wysokości: .. ....... .... ... .. ... .. .... ... ...... ... ...... ... .. .... . 

IV. 

~~~i.~.~.~;:..~~~J.~~ł~.~.~.~.~.I.~.~.~.c~.~ . ~~I. ~~.\: .~~ .~ .a~ . I.i.~ .~~~ . i .. ~.~.i.~~~~.~ . ~~~~.i.: ..... .......... .. : .. : .. : ............................ : ............ : ........ .. .... .. 

.................................. ~ .. { .... ... O ................................ .......... ......... ...... ............... ...... ................................. .......... ...... ... .. .... . 

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akCj i w spółce: ..... .. .. .. ... .. .... ... .. .. ... ..... ... .... .... ..... ....... .......... ...... ... . 

Z tego tytułu oS iągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........... ........ ........ .. .. ... .... ... .. ......... . 

V. 
Nabyłem(am) (n?!:lv ł mój małżonek, z wyłączen i em mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) 

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich 

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało 

z b~:' u ~~~~e~~ 7~~iE l ~zy ~Odać~~,s ~ie ni a I ~ :tę nabYCla,O~~~~O : 
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- wspólnie z innymi osobami .. -:": ................................................................. ..................................................... ...... . 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rOKU ubiegłym przychód i dochód w wysokośc i : ................................ .. 

2. Zarządzam dz i ałalnością gospodarczą lub jestem przedstawic ielem, pełn omocnikiem takiej działalności 

'".~'~~Yp~d;;~~rm~:r~zed~l~tdzi~ '~'~~Ś~il 
- osobiscle .. ........... .. ........... ... .. .... ...... ................................. ........ .... ... ................... ... ......... ... .................................. .. . 

- wspólnie z innymi osobami ..... .. .. ... ..................... .. ...... ...................................... .. ....................... ....................... . 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .................... ............................... .. 

VII. 
l. W spółkach han91~y ... ch (nazwa, siedziba spółki): ............ .. ............. ........................................................ .. 

.......... tJ.;e ...... c;(C?k-.y.~ ....... .......... .... .................. .. ........... .... ..... .............. ..... .. ... ............. ..................... . . 
- jestem członkiem zarz ą6G (od kiedy) : .... = ............ :-:-:' ........................ ...... ......................... .. .................... .. 
- jestem członkiem rady radzorczej (od kiedy): ... = ............................................................ ...... .............. . 

........... ... .............. ........................ .... .... ................. .......................................... ............................. ........ . , ................ .. . 

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .. :~: ............................................................................. .. 

Z tego tytułu oSiągnąłem (ęłam ) w roku ub iegłym dochód w wysokości:-:-::-................... ........................ ..... . .. 

2 ~,".~łdZ~~~~~fj~. 
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : ...... ~ .................................... ... .... ... .................................... .. 

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .:":': ........................................ ........ ........ ...................... .. .. .. 

- jestem członkiem kom isji rewizyjnej (od kiedy): .~ ................. ..... ........... .... ... ..... ................. ..... ...... ...... .. 

... .. . ........ ...... ........ ... .. ... ... ... ... ..... . ............. .. ........... ..................................... ......... ... .. ....... ......... .... ... ....... ... .... .. .. . .. ..... 

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ... :-:-:-:-....... .. .................................. . 

3. W fundacja.c h P:?cJ~z.ącyCh działalność gospodarczą: 

:: ............... ::::.~<~::: ......... ~.~.~: ......... ::::: ......... :::::: .......... ::::: ........... :::: ............... :::: .. : ........... ::: ............. :::::: ......... ::::::: ......... :::::: .... : ....... :::::: ....... ::::: ............ . 
- jestem człon kiem zarządu (od kiedy): ................................................................ .. ............... .... ............... .. 
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- jest em c zł onkiem rady nadzorczej (od kiedy): .:-:-:-...... .. .. .. .... .. .... .. .. ... ...... ........ .. .... .... .. .. .... ..... .. .. ... .. .. ... .... . 

- j estem czło n k i em kom isji re w iz yjnej (od kiedy) : ::-:": .... ..... .. .... .. .. ............... ................... .. .. ...... .. ............ .. . .. 

Z tego tytułu osiągnąłem ( ęła m) w roku ubiegłym dochód w wysokoś c i : .":':' .... .. .. .. ..... .... .......... ... ...... ........ .. 

VII I. 
Inne dochody os i ągane z tyt u łu zatru dnienia lub innej dz i ałalnoś ci zarobkowej lub zajęć , z podan iem 

kwot uzyskiwanych z każ~o t~.ułu : / .... . Tr .. .... ... .. h~ .. L._ .. ....... .. ::/; ... . J' .... ....... , ...... ........ .... .... .. ........ .. 
............ ... .. 93 .. . 13.'f.'( .. ~ ... ... . :t.fl ..... ~.r.1r? ...... ~ ....• 1r.Y:!« .. ... ~.&.rI./J/ef1: !t.l ..... ... .... ............... ... . .. 

IX. 
Składniki mienia ruchomego o wartośc i powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych 

należy podać mar~, m9del ifok produkcji): .. .. .......... .. ... ... .. .. l" .... ... .... /j ... .. .. ?J ...... .. ............. .... .. .. .. ... .... .. ...... .... . 
............ ... . f.tl.m. q.C . f..d ....... (j . e.er ..... 61iUl.(f. ... {4.e f:Q.6r: ee ... .. ?: P??.7L.. ..... ..... ...... ...... .... .. ..... .. ... .. ... .... . . 

X. 
Zobow i ązania pieniężne o wa rtości powyżej 10 000 złotych , w tym zaciągnięte kredyty i pożycz ki oraz 

~a ,unk" ~~~ ki?~rri e '".": e (~o ~ec kogo, ~ '~ i ą~ kUl J aki~'~ac' ~~' ~~' ~j ak i eJ~,:SOk~ŚCl) 



[Jzlellnik Ustim 

CZĘŚĆ B 

2. 
3. 

4. 

- 12- Poz 201LJ 

Powyższe oświadczen ie składam świadomy(aJ, iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy' 

lub zata jenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności . 

(miejscowość, data) 

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

i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniow'y'ch. 


