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OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE

STAROSTWO POV
w Bialej Podia^.

WYDZIAl ORGANIZACViNO-ADMlMiS ;:...-(JNY
o [ " "

2014 -04- 3 0

x^rolsa %arzg|da—powiatu, sekretarza powiatu, skarlmi.'ka powiatu,
^^mr^rfe^s^os&^Qjg^Ym.^y}^ powiatu, osoby-zarzadzajacej i czfonka
.organu zarzaiizaj^eego—powiatow% osoba prawmr oraz osoby wydajacej-
,-d^cyzj^^taiimstmGy^^^ starosty .

'&^±..l9^i^SiL dnia o^A.,.Qk..^f.^rr.
(miejscowosc)

Uwaga:

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

2. JezeU poszczegolne rubryki nie znajduja_ w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac "nie dotyczy".

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazaii do majatku
odrebnego i majatku objetego malzensk^ wspolnosciq maj^tkow^.

4. Oswiadczenie majsj-tkowe dotyczy majatku Wkraju i za granic^.
5. Oswiadczenie majatikowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte ss| informacje jawne, w cz^sci B zas informacje

niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), ^
' (imiona i nazwiileo oraz ijazwisfco rodowe)

^^m..^d.zdQ,Jl£Qr, w. ^CO^uI^^?..

S?^ i/^9A't r^^.^^7. .^^jp^
^W.^k?. %<a^.^e- u ^M3yo^^^£^J

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) r /

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniace 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 samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr153, poz.1271, Nr200, 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:



I.

Zasoby pieniezne: •

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: j/Ud&r..

•srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: .yd^f^.. G&£^?3$l^y..

papiery wartosciowe: .y/L^Ck:. Qk.t

nakwot?

II.

1. Dom opowierzchnix^??^.. m2, owartosci: AQ.?.&®l2p.2)... tytul prawny ..filfifi^
2. Mieszkanie opowierzchni: ....ZZ.... m2, owartosci: tytul prawny/U^...^^^n^t

3. Gospodarstwa rolne:

rodzaj gospodarstwa: ...^O^^lfft^^^^^S^frSlftB: ,powierzchnia: S^.UPJa.
owartosci: £&..&&& jJ7...
rodzaj zabudowy: ^&<^^:£..y^^^ .J^/^rd^P.^^:..
tytul prawny: h^.^hk*^2^>.

Ztego tytuhi osi^gnalem^lam) wroku ubieglym przychod &&&®,.^.t^07.t£?.
idochod wwysokosci: !^.^~...„-?S^?.

4. Inne nieruchomosci: X^^ eCru^nSkM^ /U& dtStJU- o Ao-v. />\ &}<o t*&-
powierzchnia: P.......&&$.: ^^^.^td.....JJJ..i^. L

owartosci:. ^Q^.Q.Q.Jl^^ ;

tytul prawny: .^^Sift^&±CI..

0 -virf, t-0^06>02J~

udzialy te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udziaiow w spolce:

Z tego tytuhi osi^gnalem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

ffl.

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

^t^tZ> i/ ji0



IV.

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

III.JI....J........ dak. ^.^n^-.

akcje te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udziaiow w spolce:

Ztego tytuhi osiajmalem(ejtam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ^*j£. fk<?J.

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majatim
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunaluej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo:

VI.

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

- osobiscie A^t. &!.

- wspolnie z innymi osobami &zy~r. 0.

Z tego tytuhi osia£nalem(efem) wroku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzadzam dzialalnoscia_ gospodarcza_ lub jestem przedstawicielem, pehapmocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac forme prawnaj przedmiot dzialalnosci): ../kU^h.: c

osobiscie 4--^.'. O^.
Tt

0 ff\/
- wspolnie z innymi osobami .y<i<UdJL. P.^^.£r:V^.

Ztego tytuhi osiajmalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ..../f^t....^L^.



vn.

1. Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spoflci): fi££&r. ^r^.2lj.^.

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytuhi osia_gnalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ..dtd4tek„.$a£ty.Q%b:

2. Wspoldzielniach aA. *&^

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osiajmaJ:em(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: /kty$:..M.

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza^

/L.tik.: &?£
-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osiacgna_lem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ..^kf^.:..£~f?.

VIII.

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

.^....^M^.....^n<d.^ik<. — d.QAMLOA..^..r^^..



IX.

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

^dtdk. $£%^.

x.

Zobowia_zania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci£igni?te kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwia_zku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

yovgGfexf k^jk^-n^^.A^. dxd(^.^.#^....M...4M<<&<. $£# &.E
ZlZIZ^r. EI»iii^^

ZIIl^L'^I^.. ^..^:i&..-...£Q,M^^ J&bkk

CZESC B.

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

&kM.^^-^^r...^^- ..^yM^i.f
(miejscowosc idata) I)/(podpisy

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

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


