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radnego powiatu

Uwaga:
1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy wpisad "nie dowcan".
3. Osoba skladalqca oiwiadczenie obowiqzana iest okreSlid prrynaleinoSd poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego matiefiskq wsp6lnojciq
maiatkowe.

4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraiu i za granicq.
5. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuie r6wniei wierzytelnosci pieniqine.
6. W czq6ci A oiwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zai informacje niejawne dotyczqce adresu

W , on,"g*IL ,/J ,.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 5 czenarca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym
(Dz. U. z 2Ot7 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oiwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad
mal2efiskiej wsp6lno5ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pieniq2ne: I t
- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: ...../..t/.\ 0 SJou #l

wAR Mlt( sKo -MAZURSKI UR?$D"wc]igwooZKl w oLSZTYNIE

z.r#f"at]o,n tony i nf ormocii N ieiownych

itwierdzam zgodno66 z oryginalem
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STARSZY S ALISTAE

ElLbieta

zamieszkania skladaiqcego o5wiadczenie oraz poloienia

czEse A
Ja, ni2ej

i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

(

w



- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: """"""'

- papiery warto5ciowe

na kwotq:

i, o wartoSci

I

NvIK
1. Dom o Powie

tytul prawny

2. Mieszkanie o Powierzch
tytul

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa

o wartosci:
rodzaj zabudowy: ..

4.

2

.....4t rQ..

w wysokoSci

.S:ri1"...,.{

il1.

1. Posiadam

"u$

udziaty w sp6tkach handlowYch z udzialem powiatowych os6b PrawnYch lub

liczbq i emitenta udzial5w:przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiY

udzialy te stanowie pakiet wiqkszy ni| L|Yo udzial6w w sp6lce

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wyso koSci

, ;;;;;il ;;il ; ;;;il;;;il;;;;;; r;;i;;;;;;
(

Z tego tytulu osi4gnqlem(qla

lad liczbq iemitenta udzial6w

tv.
1. posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udziatem powiatowych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w'

::::::::::::::::::::::*:::::::::li:{:;i:rffi,:'i:,1}ll:;,:;:: ::: :::: :: :: ::::::' irv U'(rVq 1.dLr........"""""'1""""'r'-""r"s'r"""=J'-' - il

il.

tytul prawny:
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym

powierzchnia:

o wartosci:

i doch6d

tytut prawnY:



akcje te stanowiq pakiet wiekzy ni2 10% akcii w sp6tce:

Z tego tytulu osiatnalem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici
emitenta akcji2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y dqi liczbq i

: ::/&!9
z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wYso sct:

Nabylem(am) (nabyt m6j malionek, wytEczeniem mienia przynalezneSo do jego maiqtku odrqbnego)z

od Skarbu Pafistwa, inne.i Pafistw owej osoby prawne,i, .iednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalneSo nastQPujqce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - nalezy podai opis m nia idate nabycia, od kogo: '... .
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vl.
1. Prowadzq dzialalnoSC gospodarczq (naleiY podai formq prawnq i przedmiot dzialalnoici):

.........:.,-.........
AJ.,LV.t "'"'"'" " "'''
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Z tego tytulu osi4gn{em(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: """
2.Tarzqdiam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem

osobiScie

wsp6lnie z innymi osobami ..

takiej dzialalnoici

(nale2y podai formq prawnq i przedmiot dzialaln05ci): .........

;irN'/'-'-"""""-'osobiicie

wsp6lnie z innymi osobami

z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

v[.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sP6lki)

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
''?Q'
y'.:..).. \,-)...

- jestem czlonkiem komisii rewizyjnei (od kiedy)
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..)V.2..r..e*....)...*4.....Z tego tytulu osiagn4lem(qlam) w roku ubiegiym doch6d w wysoko6ci:



vilt.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqc, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu , (j6

:clw:tu: ciar:: ;T::16{5s ?tvt

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 OOO zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podad markq, model i rok produkcji):

a)
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fuil::, :h :.n[ffi::;: ::::: #oc:S t
x.
Zobowiqzania pieniq2ne o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko5ci):



Powy2sze oiwiadczenie sktadam Swiadomy(a\, i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci'

tu'\wrl o+,9! lY
i;.j$M,#;;;; (podpis)


