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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
cjny

1/- n q

cztonka zarzadu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzaja^cej i cztonka organu zarzadzajacego powiatowa^ osobq.

prawnq.

oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu starosty

Tgf.&.p^l dniac^&.{?.fc»fe#r.
(miejscovvosc)

Uvvaga:

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

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja_w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy vvpisac "niedotyczv".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow

majajtkowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku obj^tego matzeriska_ wspolnoscia,
majajkowq.

4. Oswiadczenie maja_tkowe dotyczy majatku w kraju i za granica_.
5. Oswiadczenie maja_tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A osvviadczenia zawarte sa_ informacje jawne, w czeici B zas informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania skiadajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Eii.feefe N.%(X£.0.0.CL fe$ frk&....&..d>..G.o/a.'"*o
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

;rodzony(a) Qh,..Q2..,.JJ.fiQ w T..e.rQ.Sf..?..l.M..
tbkjj.oJ.2MJ. Uck:.Qf..oL 8r*xt^ H...3lskl.&. BaaL.l.at.s&A£f~
uix

^—^} -••' 3 ;9 u
Qjbk.i.l. Jhimi.GJJx.st.MU £kj.ide..acjA i....R.u.a.ku E'Qllu..

0
L€..CgJ.4&.2LA*. i .p.3>..\t&a.!.lL.L 4?.Ki5..U

(miejsce zatrudn
fM.rf.x.w?. ) n.j.w.^.Y.{s.^ji.!.j.i..:\. /D.Y.iA.L:U\

J"ienia, sranowisk^nub funkeja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pemiace funkcj'e publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679, z 1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999r. Nr49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr214, poz. 1806)
oraz ustawy z dnia 5 czerwea 1998 r. o samorza_dzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 oraz z 2002r.:
Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr200, poz.1688 i Nr214, poz.1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sklad malzeriskiej wspolnosci maja^tkowej lub
stanowiace moj maja_tek odr^bny:

I.

Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: ^..P...:.2...L.J..x.^i..Y..
€OL£.£.d.£A.$.k.$k (-/.s.p.S?.Lls>.5.L faalaf.lM.a.u:&i

([
•srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: O..L?.....Q.l.d..T\lJ.iL$A.

papiery wartosciowe: l.li.S £.L$..WA..(fL.sA

nakwot? 0.!S.....QLQ..Jll..l£.



1. Dom o powierzchni: 9..Y. m , o wartosci: .P.3...yy..r..t>.!. tytul prawny ^.>D.v(./i.^(--w^f-4j>^^

2. Mieszkanie opowierzchni:'!'.c....^J.'̂ iii2, owartosci: tfS.sbfai.LvL.... tytul prawny ...£''£..x.?Mml,...

3. Gospodarstwo rolne:, r .

rodzaj gospodarstwa:-?,-.^/.a2^.('J.e.....^.^.^.,....^A>./j..^.f?..^ powierzchnia: jA..J.l.Ui...h^...
owartosci: A\ &Q....Q.Q.2..S + JLjl 4Z..Q.?..?...*i.
rodzaj 72to\x\Qr^\g}.Jb^j.n.eL...j!W

tytul prawny: .^..^^.^.^.^...^^.......^.^^^^^^^..^^ wsfv^.....
Ztego tytulu osiajgnajem(ejam) wroku ubieglym przychod i dochod wwysokosci: ..X:i.„..'Q.

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: .j)....dx>.Gi?£&SK. &.«&£..Z?a3. ^^.w^..^.hf.ojj:i^...J^m.^..J^..^^-^L
£)...dxl-?.Ik.£:.JM.>2 Qr.O.f...hitL

owartosci: A) &9.....Q.Q..3....$Ji
d) &A&O...M..

tytul prawny: ...dl...(ttSh£<?!i.&M..>Jk.&> k).5,jpt^..iM?S.l tti.^%t4;.£.hW...r...!MJ....tf.J.fay.i.M&4
A)...h>.Pft.LLrt.£a:i>.i?.^..c.. ^...^^i^^..-.^^.w3i!</^/:c....49.^.A>'.e«.

III.
1. Posiadam udzialy w spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow:

0.l^....Qi.Q.tu.i^M

udzialy te stanowia^pakiet wiejkszy niz 10% udzialow wspolce: W.S....Q.(p..uj..(.-LU

Ztego tytulu osiajnalem(etam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: 0.!..Q..oU.hj.J.^..

IV.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

0l?.....-?i?.hl}A.4

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: O..L.$..s3..Q.UJJ£.4l

Ztego tytulu osiajgnalem(e}am) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ....0.!.e.&to.h/..JLM*

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyiaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastejpujace mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat§ nabycia, od kogo:

.n>.<» .daW.a^.



VI.

1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarczq2 (nalezy podac forme^ prawnq i przedmiot dzialaln,.
iMc....aa>.m

- osobiscie ^l.C..4.5?.XU!2,7]
(

wspolnie z innymi osobami $A.C...<?.:.-?>tey^..

Z tego tytulu osiajgnalem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

.V^&.aVQ.WjJ
2. Zarzadzam dziaialnosci^ gospodarczq. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikrem takiej

dziaialnosci (nalezy podac form? prawnq. i przedmiot dziaialnosci): .V\Vc...C*.D.^4J.2
C

osobiscie ^\.e.....ol^.V^..l

- wspolnie z innymi osobami ^\j..C...Oj.^.T\jl.Wm..

Ztego tytulu osiajgnatem(ejam) wroku ubieglym przychod idochod wwysokosci: YV.e.tfb

VII.

1. Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): !>AS...^..?.)M,\^V.

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): S(\L^....9a?.;^.V.'M.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): )A>.£....>2V?.Ay^i.l^\..

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): A\.£....d.O.A\\l-Xal.

Ztego tytulu osiajgnajem(ejam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: v\\.£,..vi\:?.B4k.\A^.....

2. W spoldzielniach

: ^£..A?.h^Xs*y.
-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): tf\£...d.SXU.v.WU

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): Y\\.?-. ^S.^5S\s.i/K\^

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .V^>..^....^I?..V^V,!UM_,

Z tego tytulu osiajmalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: SCV.\$-. .?AP..UAi\.2iAy



3. W fundacjach prowadzacych dziatalnosc gospodarczaj

ftA.6 i.W
\ vP <~>-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): \i\\Z....^\?.X^A\X*!\..

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): \$..&.AaVO.XMfV^V

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): \A>-.£- ^V^.tU.llivV.

Ztego tytulu osiajgnajem(ej:am) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .A\.?....d.Q\Vv.L>/V,...

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziaialnosci zarobkowej lub zajec,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

h.K.,....02...9^..i...Q.£....:AQ.^k<?\ £ kt.^l^ a^.^.vks.\?.-?L.

IX.

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

Pj.J&A A3 &»& ?.<LCJ.ft.H..*&..*A AS.S>2>
- (ys.^.LJ».z)J\.>k..^ ^^.psl.v>..5^x m.ouLO(.V..k.D.v<vi^

&
xj-

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty
ipozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci): Ax.C.....?..9..T^A.-^y<-.



CZ^SC B

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

£g^.tf.?L.£.9.....#.k...'8&Jii &*bL$&}&....kpp.i&)L.
(miejscowosc i data) (podpis)

1. Niewlasciwe skreslic.

2. Nie dotyczy dziaialnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3. Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


