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OSWIADCZENIE MAJi\TKOWE

IZ.

czlonka—zarzqdu—powiatu,—sekrctarza—powiatu,—skarbnika—powiatu,
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarza_dzajqcej i czlonka
organu zarzqdzajqeego powiatowq osoba prawnq oraz osoby wydajqcoj •
decyzje administracyjnc w imicniu stnroety .

mk^kh.... dnia M^'MZ.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia 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 maja_tkowych, dochodow i zobowiazari do majatku
odrebnego i majatku objftego malzensk^ wspolnosci^ maj^tkow^.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie maja&owe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czgsci B zas informacje

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

CZI£SC A /) t I/ t

(imMma ifnazwisko oraz nazwisko rodowe)
Ja, mzej podpisany(a), n x J.

(imrcma jfnazwisko oraz r

rodzonyCa) di,M:l^ll, w ^£^.....^^^1.

9.... a
t

Out

( miejsce zatnudniqnia, stanowisko mb funkcja) '

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniace 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 wchodza^ce w sklad malzenskiej
wspolnosci majajkowej lub stanowiace moj majatek odr^bny:



I.

Zasoby pieni^zne:"

srodki pieniezne zgromadzone w waluciepolskiej: .^

srodki pieniezne zgromadzone w walucieobcej:.

idc efcke

•papiery wartosciowe: , * »

na kwot§

11./// _

1. bom opowierzchni: 3.1...... m2, owartosci: ...M.V.:.9£.<?..,s.. tytul prawny ...M^li^O'iU
2. Mieszkanie o powierzchni: m , o wa/toscif. tytul prawny

3. Gospodarstwa rolne

rodzaj gospodarstwa: $±. 91^1^.1 ,powierzchni
owartosci: •[•
rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytuhi osi^gnalem(?lam) w roku ubieglym przychod

i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci

/}

inne merucnumusui. <? j—i r

powierzchnia: %£.„.faf$!?p^ 'h
\uMoioti<-f£ fr-^ qmHiF&L QUaSh, Or SriTh^J^j^rOf^k Z..fyk..A.

o wartosci:

tytulprawny: tt!^W±Q?^M — -
^K....eUtmM Q...\^j....f$A.te*l..M9?...M^
III.

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

../LlU Ql&UfU^l

udziaiy te stanowia^pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspoice: ^)L...Ci.G.kj/M±:X

Ztego tytuhi osia£nalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci:



IV.

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

'Ju^''''&y^'fix^\

akcje te stanowiq. pakiet wiekszy niz 10%udzialoww spoice:

Z tego tytuhi osiaj^afem(elarn) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego maja_tku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwia_zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepuj3.ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo:

/lik. GfoUtAWi

VI.

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

.../U<U...MaJ^i.^l<r.
- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

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

2. Zarza^dzam dzialalnosci^. gospodarczq. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):

"/Wfct •£3$&%££t>l
- osobiscie

wspolnie z innymi osobami

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



VII.

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

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy):

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

2. W spoldzielniach

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

- jestem czlonkiemrady nadzorczej (odkiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy):

Z tego tytuhi osiajmalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci:

3. W fundacjach prowadzaxych dzialalnosc gospodarczq.

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): (.

- jestem czlonkiem radynadzorczej (odkiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osiajmalem(elam) wroku ubieglym dochod w wysokosci

VIII.

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

Ql^i^lZ^SE^. fl^JZ^^^^.M..!^.^ Z...l5>..53l?..Jk

4



IX.

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

"'£tio°ie'""^E^II'.'^£KIr. ^..h.t...22...

Zobowia_zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gniete kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

41K »km^

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

Wiffiffljzu (podpis)
1Niewlasciwe skreslic.
2Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie

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


