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OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

-powiatu,czlonkr

organu zarzadzajacogo powiatowq. osoba prawnq oraz osoby wydajacej
decyzje administracyjne w imieniu starosty .

(miejscowosc)

Uwaga:

4.

5.

6.

Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda^ starannego
i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac "nie dotycz-y".
Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazaii do majatku
odrebnego i majatiku objetego malzensk^ wspolnoscia_ maja_tkow^.
Oswiadczenie majatikowe dotyczy majatku W kraju i za granic^.
Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
W czfsci A oswiadczenia zawarte ss| informacje jawne, w czesci B zas informacje
niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

K«cyjNY

CZ^SCA

Ja, nizej podpisany(a), Ul&MJftLA W£!\l.^Kft....i^EifiO.WJU^....4..d.©M.Wl..^hC^tX<
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzonyca) ...,2Q..m..,..B53.4: w (lO.KiIMi£...^e.w ,bMski.
...SXMQ.S1W.D. BfiULKtottE fcLJfcLM^ESffiLft&lCljEl
...MNMftk....G£Q.D.E21)...,...K.ftlB.Sl£yi L..Ul£ft.U.yiQ.HOSd
.>.AftSl^£Ca.....D.V.REKlM.I9

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pemiace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r.
Nr 113, poz.715 i Nr 162, poz.1126, z 1999 r.. 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.
o samorza_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 Nr 214, poz.1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej
wspolnosci majajtkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:



1.

Zasoby pieniezne: *

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: ..^.^.v..wW^.^.../.S.l.(2Li '̂.l.C..'+.

srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: .J.\JSJjQ CUfi-bii
n

'- papiery wartosciowe: /UX€ CxXytU-OU

.kwote. MX$ uUQxlMi. naj

n. ^ ( t „
l.Domo powierzchni: && m2, owartosci: .3©0.,.(P.QO tytul prawny !M^1ZM<JUl VoSPO^
2. Mieszkanie o powierzchni: ....^ m2, owartosci: .tt. tytulprawny..

3. Gospodarstwa rolne:

rodzaj gospodarstwa: (ShAit. ©JiuMXA^. , powierzchnia:

o wartosci: .....6AXL fiAilH-
i

rodzaj zabudowy: ALt£

tytul prawny: (SAAJi L» ~..y
Ztego tytuhi-osiqgnaJ[em(elam) wroku ubieglym przychod ....MJv£....GL0JU

i dochod w wysokosci: CsALS. QvA

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: A-^-ttlW, Sk^.!«}i^U^ <£j(AM
ujjttMiiAjjuo^ &. 5
o wartosci: ^ A -

A.,AifQ..m®..d.., l.,.M..mnri£.
tytul prawny: VM\.i\I.'i&MSJ^JL .WSmk^SC .^WOlM.iiL^.U,H •,

ffl.

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

a

udzialy te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: /LLl£ S&L&AllUXIf.ixLL

H i
Ztego tytuhi osiajmalem(elarn) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ..AixE M$..v.



IV.

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

(iKxk dUAi
A

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

„/uuc djaiu.au.
Ztego tytuhi osia^alern\?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci:

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, 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 date, nabycia, od kogo:

VL

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

..AAX£ CtuCfki.
- osobiscie ....hJM

wspolnie z innymi osobami bJdJH CJt^U'.tSr
(

Z tego tytuhi osiajmalem(ehim) Wroku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

..ftiije .ccUki.au
\ h2. Zarzadzam. dzialalnosci^ gospodarcza_ lub jestem przedstawicielem, pemomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezypodac form?prawnyi przedmiotdzialalnosci):

Aiii .qcUlUjllui.
- osobiscie .../\JA&Y..&lM"1-M.

wspolnie zinnymi osobami ....[SJJiJi .^Mli^.ClL!
r

Ztego tytuhi osiajma_lem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: AX^£. $DuO-ttJK

J



vn.

1. W spolkach handlowych (nazwa,siedziba spolki): ...:.0-:t£.....eL'ftt

jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): ....AAa£ OXcRl-Oll...
l\ 0

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...AaXQ. .CUCftJ

•jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy): ..AAii^....SLLAk.bu.iA^

Z tego tytuhi osiajmalem(eiam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ...i\AA^....CUi.-v.U.U^

2. W spoldzielniach Ma£. ..dxiu..

•jestem czlonkiem zarzadu (odkiedy): .AAX£ (qUa-

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):..AXk£ .uci).Vy..Q

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...AJJ& ffiuDkJ

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

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza_

./uxe dudfcyLLuuL
-jestem czlonkiem ^arz^du (odkiedy): /^Ai£ CJUW

•jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...AAjlS QJO-W
fl

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .A_lA£ .Uu\Q..vJjLCA*L

• —x-J-^•-v

ublob

Ztego tytuhi osiajmalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ..AAi£.„.(J)tiL\bk

vni.

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

.....CmMa&..$~.—.

4



IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rokprodukcji): •
...t^Ajuuadmd .S£&bo.uiu Re.ki.coJi dio...^.../<mL...jRjjMjj^

C,n i \d,~J$9 a t*d*' i/uro ica.iLll, ni. ir<iamMI^m^Lui ws^.c.Lu£>^.....majt%^iUi)..u,'.a

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaby udzielone (wobec kogo, w zwia_zku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci): /\AX£ CtoiU-Oil

CZ^SC B.

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

U%kh £.0I)LB.SLI'La^^ .20^r.
(miejscowosc i data) (podp ts)

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

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


