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OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE

czionka zarzadu powiatn,—sekretarza—powiatu,—skarfmika powiafn,
Mcrownika jcdnostid organizacyjncj powiatu, osoby zarziidzajqccj i czkmka
organu zarzadzaja/xgo powiatow^ osoba prawn^ oraz osoby wydajacej
decyzje administracyjne w imieniu starosty.

3M.3$lMM dnia iLQkML r.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda^ starannego
i zupehiego wypelnieniakazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegobie rubryki nie znajduja^ w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezv wpisac "nie dotyczy".

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazan do majatiku
odrebnego i majatku objetego malzensk^ wspobotosci^ maja_tkow:£.

4. Oswiadczeniemajatkowe dotyczy majatku Wkraju i za granic^.
5. Oswiadczeniemajatttowe obejmuje rowniez wierzytelnoscipienieine.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq. informacje jawne, w czgsci B zas informacje

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

Ja, mPodp,sray(a) Shrob Mom* Jwtotte:
(liruona i nazwfeko oraz nazwisko rodowe)

03.05:/I9G&I.urodzony(a) y^J.y.^..JJ..^.rf..^.L: w

biarv^fw ^aytoilohc

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

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.
Nr 113, 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.
0 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 Nr214, poz.1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej
wspolnosci majafcowej lub stanowiq.ee moj majatek odrebny:



I.

Zasoby pieni^zne: •

- srodki pieni^zne zgromadzone wwalucie polskiej: Q.3.,.M.Uv...

- srodki pieni^zne zgromadzone wwalucie obcej: #?.£ (aQm.Q2X1..

papiery wartosciowe: &l.C.....Jkte£i

na kwote m...^WJ...

n. t/

1. Dom opowierzchni:5£ m\ owartosci: ...8Qt£(S. tytul prawny M^SJM^PJf
<niedotytof _ _

2. Mieszkanie o powierzchni: m>o wartosci: tytul prawny

3. Gospodarstwarolne:

rodzaj gospodarstwa: ...$J.!:.....QQ$§!Qi. , powierzchnia: .....rrr...
owartosci: J™£....J.<Smj.
rodzaj zabudowy: .iWA..M^J^^zj...
tytul prawny: /Pit MSt
Ztego tytuhi-osiqgnqlem(^:am) wroku ubieglym pizychod (^LMQfMQM..
i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: d**** JL£KL-J^W1.;. d&M. & £6*4*01*1.
.......M...J
o wartosci:

.M.....4#M??. Jt^<fa&!p?. d. p.....f*M.:..d..
artofci:- ^..AQ^QQ...^

rytutpraw^

m.

Posiadam udzialy w spoikach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udzialow:

ML.d<W!&y..

udzialy te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udzial6w wspolce: ..(Jf?.M....^fz^^i...

Ztego tytahi osiajmalem(elam) wroku ubieglym doch6d wwysokosci: ..(!^z.....yC7^ <



IV.

Posiadam akcjew spoikach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

mk defac

akcje te stanowizj. pakiet wi?kszy niz 10% udzialow wspolce: ..fiJ)A Q~W.V&j.

Ztego tytuhi osiqgn^lem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .../^A.MPsnSi:

Nabylem(am) (nabyl mqj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odr?bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samoizqdu
teiytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast§puj^ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, odkogo:
.._......^^

m-

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac form? prawnaj przedmiot dzialalnosci):
/mt....<tefa£m.

•osobiscie ^...^.. M....O/^fM.
-wspolnie zinnymi osobami LJ^.....^.^j,.^j..

Z tego tytuhi osi^gn^lem(?lam) wroku ubieglym pizychod i dochod w wysokosci:
jrne deface.

2. Zarzqdzam dzialalnosciq. gospodaicz% lub jestempizedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac foim? piawn^i pizedmiot dzialalnosci):

/we dolti
- osobiscie..../??.£..

-wspolnie zinnymi osobami ^^....Q^lW^M,

Ztego tytuhi osi^gnqlem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ......^^.^....iJ^^^y



vn.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spoflri):

/me dohm
-jestem czlonkiem zaizqdu (od kiedy): OH?.. Ql9.I}j$!!M.

-jestem czlonkiemradynadzorczej3 (od kiedy): /22?.k.....^^/^(.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Cf^^^M^i^Slil.

Z tego tytuhi osi^gnqlem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .(WS.....U.QJM.

2.Wsp61dziemiach (rnejcfp^^

-jestemczlonkiem zarz%du (od kiedy): in)^......Q.Qm(Mt.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...ffl!£..M.Qfy&U.

.T0-*^w~*M<&w-e&-f^
Ztego tytuhi osiqgnqjemfelam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ....^£...^.^2Z#..

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq.

(f/)L.dc^^
-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): ($.L.„.Q^QM.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..(W&„.M^.Qq

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ./^.r....H^^^f.

Ztego tytuhi osi^gnqlemfelam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: !#}.?.. *2^Gfe?Y

vra.

Inne dochody osiqgane z tytuhi zatradnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytuhi:

d£^



IX.

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

Mm, eMtu AM. ^.M..». &Q8SL

x.

Zobowiazania pieiiiezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciajniete kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci): ..../WS...OOjWmM.

VF®&C_ H

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

(miejscowosc i data) feodpis)

1Niewbsciwe skreslic.
2Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji rosliimej i zwieizecej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Niedotyczy radnadzorczych. spoJdzielni mieszkaniowyck


