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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

czionka zarzadu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjncj powiatu, osoby zarzadzajacej i cztonka organu zarzadzajajcego powiatowq. osobq.

prawns

oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu starosty

(miejscowosi)
Uwaga:

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

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow

majalkowych, dochodow i zobowiazari do maja^tku odr^bnego i majatku objetego malzenska^ wspolnoscia^
majaJ:kowa_.

4. Oswiadczenie maja_tkowe dotyczy majatku w kraju i za granica^.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni?zne.
6. W cz?sci A oswiadczenia zawarte sa, informacje jawne, w cze_sci B zas informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZr^SC A

Ja, nizej podpisany(a), T&.L^M ^/.[^/R{{.^^-....A7.^/<?^ P^/C</
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) d^O^:...A.S££f:, w ?&£Q£& ^Q.O^/t?^Q

,.^Q.tclQ.{&d.p. U.lS..3..9f... &„&!& *. ^Z&L^f.L.f^0^-
<— !&£.f$G$$$Q <&?.....-S.Ar.QfJ... <£&L</&£„£faL.. A.drlLQ.sc/c^e/£

' (miejsce^atrudnienia, stanowisko lub funkcja) /

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby peiniace funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679, z 1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806)
oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 oraz z 2002r.:
Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 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
stanowiace moj majatek odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

<e/<r c/g/^c£_v_

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

£/e idf.Q.hd^r„
&

papiery wartosciowe:

na kwot£



II. }
1. Dom opowierzchni: ZZz:. m2, owartosci: (?L^. tytul prawny Ofe^^.G^e
2. Mieszkanie opowierzchni: .q£Q... m2, owartosdyZ^£.&?.(.(3^^l prawny ..^.C^^O.Q^OcX^/
3. Gospodarstwo rolne: ' ' f>cf>r* ^^ *l\

rodzaj gospodarstwa: f£r/.(S CZ.£^C.:^# powierzchnia:
o wartosci: >^

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytuhi osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

&/<£,. g/oi

o wartosci:
f-c^

rte>. gktytul prawny: :!Lh>. &*.£?.

III.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow:

.Bf£. ^G^J^jp...

udzialy te stanowia^pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:

^Ze. d&^e.Zy
Z tego tytuhi osiajmalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

f£/.e. <?1-qAc^^

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

£/£ QfeZ^.C2c
%?£

akcje te stanowiq. pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:

Bd. Ql^.i^cZ^
Z tego tytulu osi^gn%lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

&*e. Of&£s^£^

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odr^bnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwieyzkow lub od komunalnej osoby prawnej nast?puj^ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, odkogo:

£*£. .l3.^.AtC0

a?k



VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarczaj2 (nalezy podac form? prawna_ i przedmiot dzialalnosci):

-osobiscie Q£ dohsB^,

-wspolnie zinnymi osobami {&£. ^.^Q.c^C^k^

Z tego tytuhi osi^gnqlem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

&d„ db^c&*
2. Zarz^dzam dzialalnosci^, gospodarczq. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podac form? prawnyi przedmiot dzialalnosci):

osobiscie &Jk& Qtgd^C&p

wspolnie z innymi osobami &ML C3.&A&J&M&..

Z tego tytulu osi^gnqlem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

iZJC. <2fe
VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):.

.&£ d&.^c^..
-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):..

..mi. &/&J&.C:
•jestem czlonkiemrady nadzorczej (odkiedy):

niCr. cf.&
-jestem czlonkiemkomisji rewizyjnej (odkiedy):

Qje. deJ
Z tego tytulu osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosciT

nie, d&h&
2. W spoldzielniach

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): ^J^r. &f&.£pL.C&^.
s

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...(^.d Gf&j£;<&£i&f£.
<T h~

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy): ....Q3..£L s2.4?.^.C£.y.

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

£ts. de.



3. W fundacj ach prowadz^cychdzialalnosc gospodarczq,:

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ^.^ Q.&

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): /xL&L &Qfcfc,£.

-jestemczlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): &&£*

Z tego tytulu osi^gn%lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

*£/e ofQtvQgj
VIII.

Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

'^IiB^^^I^Z^^IkIl^E^3Re^fCl

IX.

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

.&&.. ,.£/^&%.

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciajmiete kredyty
ipozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

Me, S!5"cl
£



CZ^SC B

^T

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

<^s5a Qs.dL.43•ok-Jlofk <?r£?I^:
(miejscowosd i data) (podpis)

1. Niewlasciwe skreSlid.

2. Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej wrolnictwie wzakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, wformie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3. Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


