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OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE | J?014 "04- 29!
'Ozlonka—zarza_da—powiatu,—sekretarza—powiatu„—skarbnlka—powiatu,
Morowaika jednostki organizaeyjnej powiatu, osoby zarzq.dzaj-^cej i ez!onka
•orgaira zarzadzajacego powiatowa osoba prawmq. oraz osoby wydajacej
decyzje administracyjne w imieniu starosty .

...Je^C.^./D.qZ dnia .£.R.,OA.£^A r.
^miejscowosc)

Uwaga:

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

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadka zastosowania,
nalezy wpisac "nie dotyczy".

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatitowych, dochodow i zobowiazan do majatku
odrebnego i majatiku objftego malzensk^ wspolnosci^ majatkowa_.

4. Oswiadczenie majatikowe dotyczy majatku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majafkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czeki A oswiadczenia zawarte sjj informacje jawne, w cz§sci B zas informacje

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

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), „j62fy5&i&^r&JUkG^&Ut
^imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ...3l,®.l...d3Sl.r: wu^S^^^tjJ±.SQR£o.ofe<n
.J*b/ix5;^&..^ &GK.LN..

c.wsp.&fc&b.c^-

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzeniu dziaialnosci
gospodarczej przez osoby pemiace fonkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r.
Nrll3, 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. Nr 23, poz.220,
Nr62, poz.558, Nrll3, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, 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:



Zasoby pieniezne: •

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: o,C.Q.O...P.L.fy....

-srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: ..0.<£...U.^2L^fC2.Cj...

papiery wartosciowe: .../^).LQ....QLC7i.yC2.U.

na kwote ..Mi£...dvt^QZLL

II p
1. Dom opowierzchni? dm,owartosci: ty.fc.dQ7&j.Ciy. tytul prawny .gstjzfafcsjSSL U
2. Mieszkanie opowierzchni: &£$. m2, owartosci:4SQW5^M^txA^x^aj^Q^J^x5^.£

i-CGpo to)a^rrvo^ C
3. Gospodarstwarolne: '

rodzaj gospodarstwa: Lld&QA/z..M.p..C^kjQ...l^QAZtil<\..., powierzchnia: A.J.J.S.AQ....
owa.nosci:...^a.-.O..QC?..J^L/\y.

rodzaj zabudowy: ...C?^W./O4.0i^.£..-..^ *«kt
tytul prawny: ...k£.U.<..£&.$5.0. r. «.^pI^.^M.^L..^....C^..4..y S
Ztego tytahrosiajmajfem(e^am) wrokuubiegbym przychod .Oj.£?.Q..PA.CS/.
i dochod w wysokosci: ..Qi.QQ../r^./l^f..

4. bane nieruchomosci:

powierzchnia: OUC..cIq^c^.

o wartosci: .../nJ.£...c/.oAc/.C.^.C.L

tytul prawny: ...<73J.C..d0.2:SjCZ.LL

III.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udziaiow:

M<g.d!GZ&*£Z!*£.

udzialy te stanowia_ pakiet wiekszy niz 10% udziaiow wspolce: .J?46...C(D^j.Q?rM.

Ztego tytuhi osiagnajem(?lam) wroku ubieghym dochod wwysokosci: '2l£..Ofc2J!~£f.C£.Ci.

Kb)



IV.

Posiadam akcje wspolkach handlowych -nalezy podac liczbe i emitenta akcji: J2/.£..C£?fef.&.Le

akcje te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udziaiow wspolce: ...0.1.LC.c(.Q:C^£<?M

Ztego tytuhi osi^gnalem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ..<tt.i£..cfc&k,f£g£j

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytoriabego, ich zwia_zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, odkogo:

/mE...ciol(ri^z.u

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac form? prawna_ i przedmiot dzialalnosci):

&£z..,.d&2.uczu
-osobiscie ...02L^,...c(.Q?^M.C2.(ri

- wspolnie z innymi osobami ....{12J^.€...Q^f..QJ7.U.C.Z.^r.i

Z tego tytulu osiajmalem(efem) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

<32i£...QiD.-£.(j.C.Za.
2. Zarzadzam dzialalnosci^. gospodarcza_ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podac form? prawna_ i przedmiot dzialalnosci):

mle...cl.Q.2<j..Q^..
-osobiscie <JL^:....^O^uc;2Sj.

- wspolnie z innymi osobami /rue cio^uiZ?Cf
ZJ" J

Z tego tytuhi osi^gnaj:em(§lan: ) w roku ubieglym dochod vv' wysokosci: ..pi.e. Qto^i/eav



1. Wsnolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ..l2l^....U.Q.7tu.CZ.U.

-jestem czlonMemzarzadu (odkiedy): ...//ZLC.d.Q'X.UCZ.U.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (odkiedy): ...frUC..cy^tcrC2a

-jestem czlonkiemkomisji rewizyjnej (odkiedy): ..<3M.£..CsQjz^£?tj

Ztego tytuhi osiajmalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .l2.(£...C(Qfcj£2.U

2. Wspoldzielniach 02U£...d®3.^.Cpj.

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): .../l^f.....Q.O.I^.ri.^.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (odkiedy): <Z^.C...Qf.9?S^..Q.?-£.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy): ....<72<C^....CiQ.Z^.crZLf_

Ztego tytuhi osiajma_lem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: JlLC...ClQ.JXj.Cl.it

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza_

ai£e....ck>jLcicz..cj.

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): 0.i^:....QLQ.£.lrj£.ZLL.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): /Ul^...C^^?.^.(£Z-M.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy): ....L2L£....ClQX.<j..C..'£..'~:(

Ztego tytuhi osiajmalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ..Di^.O^kj^ZCf.

VIII.

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

..^,.4£3.,0.^...^^ <••

.d.:.?X>.Q.J?L/lJ....rr....<^/j.^
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IX.

Skladniki mienia mchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadlca pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model irokprodukcji):
6U.Q.D.B.£Bm.9....2.Q£2.r...JJ.dua.l. 1lZ &Qgp.£AlU.
^.maar.U£aQN£Xm^ALCAQQ^...Md^dJj.Z 1QQ9....9.1.&.

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciajniete kredyty
i pozyczki oraz warunld, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci): .../ttU.e.uQ.'&UCZtf..

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

te.v.e.$p.d...^.,Q.k,.2Q.dh v
(miejscowosc i data)

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

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


