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OSWIADCZENIE MAXATKOWE

czlonka zarza_du pcrrmfn, TrTrrrfnr^, p»«4ate,—skarbnika—powiatu,,
Iderownika jcdnostid organiaacyjncj powiatu, oseh-y zarzixdaajaxej *czloaka
arganu zarzadzajajxgo powiatowq osoba prawnq. oraz osoby wydajacej
decyzje administracyjne w imieniu starosty .

fttijflAtfK* fpjdk^. dnia JBljQkd^Li r.
^(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawd% starannego
i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac "nie dotyczy".

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazan do majatku
odrebnego i majatku objetego malzensk^ wspolnoscia^ majatkowa_.

4. Oswiadczenie majatitowe dotyczy majatku Wkraju i za granica_.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniezwierzytelnosci pieniezne.
6. W czeici A oswiadczenia zawarte sa_ informacje jawne, w czgsci B zas informacje

niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

/

CZ^SC A

Ja,nizejpodpisany(a), fl.MlMll^ M±QM0.k
(imiona i nazwisko oraz nazwiskorodowe)

urodzony(a) .^&...M.fk<X:.l&: /Illfe w G&K&fe LS.dA&a*}.^.
^fcaA>o^ii.MX! !?ffl.w\«is..b5 i2>ji.JIft. &xU.<^a(.<^.
$9.di)a%jp.tAikx>.*: zJ£sjuk&aL ^.tiUdAbJkh^ULx..

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r.
Nr 113, poz.715 i Nr 162, poz.1126, z 1999 r. Nr 49, poz.483, z 2000 r. Nr 26, poz.306 oraz
z2002r. Nrll3, poz.984 i Nr214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 oraz z 2002r. Nr23, poz.220,
Nr62, poz.558, Nrll3, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr200, poz.1688 i Nr214, poz.1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej
wspolnosci majajkowej lub stanowiacemoj majatek odrebny:



L

Zasoby pieniezne:"

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: £!99:uQS?.,S.Ar..

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: ....$4&.....Qx£flAl3i

papiery wartosciowe: t&.% i^.uAJ/.liA..

na kwot§

n.

1. Dom opowierzchni: ^Sm ,ow^rtos^i: tytulprawny.

2. Mieszkanie opowierzchni: ^m2, owar^scift tytul prawny.

3. Gospodarstwa rolne:

rodzaj gospodarstwa: t^L. .ti^DAi^A. , powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytulprawny:

Z tego tytuhi osiajmalem(elarn) w roku ubieglym przychod

i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: §p?.££.2 Al4..ik...^.3....J. udb*^...U.„.g/r3.!(l.lkL.

o wartosci: P..\S..Q}2..^.~.

tytulprawny: <XkX llft.Uv.cfS.^n^...r......'.(L(li!.l&iL

ffl.

Posiadam udziahy w spohcach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udziaiow:

tU& ctataaJfl

udziahy testanowia_pakiet wiekszy niz 10% udziaiow wspolce: ...l.V.vS.....£fe.tky.'k'A

Ztego tytuhi osiagnalem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ....'̂ \&....^.t}riii.Vy\...



IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

irwk cUW<^

akcje te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udziaiow wspolce: PA.C-. QU3H.f!24j

Ztego tytuhi osiaj^afem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: 1^ (MfllfeHt.

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odr?bnego) od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza_du
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunahiej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, odkogo:

.m CL?.^•l"

VI.

21. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza_ (nalezy podac form? prawna_ i przedmiot dzialalnosci):

-osobiscie Mi ^.1^

- wspolnie z innymi osobami M^. L^?TM.^.kH

Z tego tytuhi osiagnalem(?lam) w roku ubieglymprzychod i dochod w wysokosci:

Hz GU.WM

2. Zarzadzam dzialalnoscia_ gospodarcza_ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawna_ i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie ML Qu2u^.KU

-wspolnie zinnymi osobami (\k&. SJLafU.L7*j

Z tego tytuhi osiajmajtem(elam) wroku ubieglym dochod w wysokosci: ....^.C.....$r&



vn.

1. Wspoflcach handlowych (nazwa, siedziba spolki): £*£. (t^Qvy§.

-jestem cztonkiem zarzadu (odkiedy): !*A&. LiiQXh.khJ.

-jestemcztonkiemrady nadzorczej3 (odkiedy): brk*k „(8*.M#!

-jestem cztonkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy): ./Mk....sJLdUia.

Z tego tytuhi osiajmalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

, hkt Aslm*
2. Wspoldzielniach &. WbM

-jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): \%L sA&bi\k

- jestem cztonkiem radynadzorczej (odkiedy): M?, 0

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ftiS Pw?.fci*ML.....

Z tego tytuhi osia_gna_lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

jtofc (tk;^
3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza^

k& SknLy\
-jestem cztonkiem zarzajdu (od kiedy): M^. (~£*!\.^

-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (odkiedy): fc^......^.M..i.W

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): !MX» ^rAfcv..

Z tego tytuhi osia^gnaj[em(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

JOaV QUbfr^

vm.

Inne dochody osia_gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytuhi:

2).H..>.5.1£,..+..?>7. *^te^.*£&X*Jl



IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
medianicznych nalezy podac mark?, model i rokprodukcji):

!^....oUKv^

x.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacia^niete kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostahy udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci): •

h\t mW/h

CZ^SCB.

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

..t^ji^ML fcdtaeJul03 •o\ •Id 11, 4^;^ &$2±^
(miejscowosc i data) (podpis)

1Niewlasciwe skreslic.
2Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


