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Podpis '"

egfonka—zarzadu—powiatu^—sokretarza—powiatu.,—skarbnika—powiatu,,
kicrownika jcdnostld organizacyjncj powiatu, osoby zarza_dzaja_ccj i czlonka
orgami zarzadzaji|CQga powiatowq osoba prawns^ o*az osoby wydaj^cej
decyzje administracyjne w imieniu starosty .

^/;kf.^.....£r^/e..S..4^... dnia S./.^Pi.^S.. r.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego
i zupelnego wypetnienia kazdej z rubryk.

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

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

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy majatku Wkraju i za granic^.
5. Oswiadczenie majatitowe obejmujerowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czfsci A oswiadczenia zawarte sq. informacje jawne, w czgsci B zas informacje

niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladaja_cego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A.

Ja, nizej podpisany(a), A?<^± ^^Ai...
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

dzony(a) ....&j£l:../&M. w .^&^.
jfs^<r^?..&ky'.. $®.&**4s£.€.
Md^Jt. £.A^^...,£u//<£iM^,.
fsLS- ty& /£*3sS£«a£^^

uro

( miejsce zatrudnienia, stfflowisko lubfunkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pehuace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r.
Nrll3, poz.715 i Nr 162, poz.1126, z 1999r..Nr49, 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.
osamorza_dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 oraz z 2002 r. Nr 23, 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 majatkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:
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Zasoby pieniezne:"

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: Cz%4: £<fbri.&/..

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: ./t.^fr. ifzsfef..

-papiery wartosciowe: &H6, ab&r%fJ4

na kwot?

1. Dom opowierzchni: ..„J m2, owartosci: „#..&..£f.... tytul prawny {2$£d&*'..&?

2. Mieszkanie o powierzchni:./ m , o wartosci: !Z..^.. tytul prawny.

3. Gospodarstwa rolne:

rodzaj gospodarstwa: !\I./k^....y:..<.'n.....j , powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytui prawny:

Ztegotytiolu-osiajmatem(elam) wrokuubiegfymprzychod

i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: lAl^ikj^r. D^&.kii\l.^jkH±^Tr. h^£#?& •?.. L.kl....A.
.p.oti,. fijliJflL

o wartosci: d?.Dx..V.2.{2.../^..

tytul prawny: UA(^n..Jl^2?^li....^2^.d:d^S/i.i^. ,

m.

Posiadam udzialy w spoikach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udzialow:

.A^r.e. Idh^L

udzialy te stanowi^. pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spoice:

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



IV.

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

&L£. jy??yc?-/_
IVJ..&. £.<?l±.ci^.
m£. £)2Z^..c^

akcje te stanowia_pakiet wiekszy niz 10%udzialow w spoice:

K!.£......QpTy..<rfy.

Z tego tytuhi osiamialem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

$X£ 3>QT^Ct.(.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odr?bnego) od Skarbu Pafistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza_du
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo:
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1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): ..
&JLJto5EzC£ji.

-osobiscie £m....J&IZCfy.
m£ 0jT7..C?y.

- wspolnie z innymi osobami fyfl£.....JD.^.L^:.C<^:.
K±.a....£Jj..y..cfy.

Z tego tytuhi osiajmalem(?lam) wroku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

/£/.£ M?.6fy

2. Zarzadzam dzialalnosci^. gospodarcza_ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawnaj przedmiot dzialalnosci):

(^±B....^£y..cl^f.

-osobiscie M±& Mte£Z
QjS, ^Il.Cl^.

- wspolnie z innymi osobami /L.U.?. ^iJ?...!.^.?../1..
J±.LE J}0.l!?s2cJ.

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



vn.

1. W spoikach handlowych (nazwa, siedziba spolki):
fvyt- mi.'y..L.iy.....

-jestem czlonkiem zarzadu (odkiedy): Of..L£. V.2L./.k.ty...
iV±.e 9^1.^2/.....

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): j£.l.fc. JJ.^Z.X.C^/.....
m.£. Mx&2-

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 0T.1.&. mli.J.CA.l.
'. w±£ gpyjciz

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

#v££>2Ly£l'r/...

2. Wspoldzielniach OtUL J^Lj^jL.
jj£±£ M...l^}/.....

-jestemczlonkiem zarzadu (od kiedy): /TJ...!k. te?J..../!.z±...{....
jf±£ &>!$?£?%.....

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (odkiedy): uJ.S?.. ^AlZ/S.:..../......
ma Mys^it.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy): ...(T.J...!^:. J^J.L.X.r..L/...
tv±A. '.J)2L7£l^...

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

Mil. &IZC?J.
3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza^

m.A ^£ZK.l'r/.

-jestem czlonkiem zarzadu (odkiedy): $..[.£. &{2/....)r..C.ZX-.-

&./..£ ^?/rx<r.^.....
-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..../£!..&.. S^Zy.CZZ/..

ACLE. M&..C&..
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .J£JJ~. rP.2/..Z..Q..^.

/K/.£ £dI1.C^.....

Z tego tytuhi osiajmalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
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Inne dochody osiajjane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytuhi:



IX.

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

../Mif*&. J.^-.C.h

X.

Zobowiazania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciajmi?te kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

§R±&rU... zM.2-.JA,
J&*?^..3jJkssc.&. ?JI^.J.z.^..J. A£

CZ^SC B

5LML.k.L..-.Uiafc mmc
...3.16M ?.?MR.S.kd

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

&Ai7g ^*?.s&. ....zJ?i2M^f.{^ti...^^L...
(miejscowosc i data) (podpis)

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

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Niedotyczy radnadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
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