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OSWIADCZENIE MAJATKOWE li

2014 -04- 3 o

"Czftmka—zarzqdu—powiatu,—sckrotarza—powiatti^—skarbnika—powiatu.,
kfcrownika jcdnostki organizacyjncj powiatu, osoby zarza_dzajaccj i czlonka
organu zarzadzajqccga pawiatowq osoba prawnq. oraz osoby wydajacej
decyzje admMstracyjne w imieniu starosty .

B.!AM....?!?.I>^.^... dnia M^:..l?*h... r.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda^ starannego
i zupebaego wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj£| w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezv wpisac "nie dotYezy".

3. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazan do majatku
odrebnego i majatku objetego malzensk^ wspolnoscis| maja_tkow!|.

4. Oswiadczenie majatikowe dotyczy majatku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie majatikowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sjj. informacje jawne, w czesci B zas informacje

niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), &M£kAkL £&fftteWLC
(imionai nazwisko oraz nazwisko rodowe)

uro^ony(a)....lLA^r^.?AM dMJL. wJ&&2&&&Q

§TA(&.?fflA KQWMgMEGQ. tt %&MJ SG&A&&EJ.

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby peMace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r.
Nrll3, poz.715 i Nr162, poz.1126, z 1999r..Nr49, poz.483, z 2000 r. Nr26, poz.306 oraz
z2002r. Nrll3, poz.984 i Nr214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorza_dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1592 oraz z 2002 r. Nr23, poz.220,
Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej
wspolnosci majajtkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:



Zasoby pieniezne: -

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: ..*3..~. :.

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: z:...

papiery wartosciowe: ....ft«£.....pSto!<^/ft!?y.

nakwote. A?& d&bj&Q..

n.

1. Domopowierzchni: M.Q....:m2, owartosci: A9.....Q.9.9.**.. tytulprawnyM$jfi±*M4?Sc

2. Mieszkanie opowierzchni: iQP... m2, owartosa:2??0 .„^..!#tytul prawny ..#££*£#?£.

3. Gospodarstwa rolne:

rodzaj gospodarstwa: .^Jodukfja. *#*#**£: ,powierzchnia: J^&Lkk.
o wartosci: ..../fP.Q....O.lQO_u..

rodzaj zabudowy: P.P.W. !Y#/^..Wp(^
tytul prawny: WSBa3irfi&!££L^
Ztego tytulu osiajmaJ:em(elam) w roku ubiegh/m przychod ...J§>Z..$P.@.2C
i dochod w wysokosci: .....$P....P.!?.Q.5£...

4. Inne nieruchomosci:

powierzchma^ltfLk^

o wartosci: iJkLJSQ&M .'.

tytul prawny: ."*?.£#£ *^.^„.-...^r....D.^feM^ ^.....^MjI../..?.P.PA.
...H^Lol^^A to,J/.2~....m&.

in.

Posiadam udziary w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udzialow:

..Mi,.^.A^ifm. .'.

udzialy te stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspotce: .Mi£-. Jg^tyMff.

Ztego tytuhi osiajnafem(elam) wroku ubieglym dochdd wwysokosci: *:!4r. .£*?72#?!j#..



IV.

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

...f/ife 4&hp*q.

akcje te stanowi**. pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: .M!& <?.(f?™^/.

Ztego tytuhi osiqgn^lem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: M& $U^Ct**j.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyfctpzeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqpe mienie, ktore
podlegalo zbyciu wdrodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, odkogo:

tfiC dohfPft..

VL

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarczq.2 (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):

Jilt. MhMty
-osobiscie UkL d(fa(&}

wspolnie zinnymi osobami ..MfAr. ^vP.^tf^j..

Z tego tytuhiosi^gn^iem(?lam) wrokuubieglym przychod i dochod w wysokosci:

M*<£ ^jhtMq.

2. Zarzqdzam dzialalnosci^. gospodarczq. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezypodacform? prawnyi przedmiotdzialalnosci):

jJifL ^.jh^
-osobiscie ....#& .4$^.

wspolnie zinnymi osobami ....£*£ ^.Ttf^L

Z tego tytuhi osiqgn3lem(§lam) w roku ubieglymdochod w wysokosci:

Jil^ doh^f.



vn.

1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba spoflri): ..??.£. fPff^rl.^Jl.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ...r./.t jGfe.rti&fl.

-jestem czlonkiemradynadzorczej3 (od kiedy): ..£/.£. f&h±f%$.

-jestem czlonkiemkomisji rewizyjnej (odkiedy): ..!?J.1L .<Sfe?w.^*/.

Z tego tytuhi osi^gnqlem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: £/£ f^W^#

2. WspolcMelniach....^. 5^.^.

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): ...***? <^A#J?.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ../!/£: $£&*!&.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...4?£ .^^ffj?.

Ztego tytuhi osiqgn^lem(^am) wroku ubieglym dochod wwysokosci:#&....£5^£!«.

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq.

..../$£. akhf#q.
-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): ,

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ../ud. d&.kf&ff.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...Ax£ Q!#.h*f*ty.

Z tego tytuhi osizy^lemtelam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: U.l*r. PfP.JhM^J..,

vra.

Inne dochody osi^gane z tytuhi zatmdnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytuhi: £l4jCM. .V...^R49fe?f^f. fa&fg&ty.**..

„z*^^,:a^ $±»j&&&£4L
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IX.

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

^wogAA/ op?**?**]. f£?M. ^^.....^^^
loL> />r**Ui<&<jj ^PP.^./.fY.^^^.^ 4APPP..?*..

X.

Zobowi^zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gni?te kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

_Afe &gh^ , :

CZ^SCB

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

(miejscowosc i data)

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

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy radnadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.


