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OSWIADCZENIE MAJATK0WE

czionka—zarzqdu—powiatu,—sokrotarzn—powiafa,—skarfonika—pewtatu,
Iderownika jednostki organizacyjnej powiatu, esoby zarzq.dzaj^eejHhegldafea
organu zarzadzaj^ccgo pawiatowq. osoba prawnq. oraz osoby wydajacej
dccyzjc administracyjne w imieniu starosty .

itiLpuJiclL dma 26,ok,Mk,
(J (miejscowosc)

Uwaga:

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

2. JezeU poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezv wpisac "nie dotyczy".

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okieslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatkowycb, dochodow i zobowiazaii do majatku
odrebnego i majatku objetego malzensk^ wspolnoscia^ majatkow^.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zas informacje

niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladaja_cego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A.

Ja, nizej podp1Sany(a); 3BRMm.MiBQ^B^B....KUKl.BLB 5^jfofefc.ft
(imionai nazwisko oraznazwisko rodowe)

oxofconyW Cti,Q3...JQ5£. w tBZftSM^jJ.

^2.

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.
Nrll3, poz.715 i Nr 162, poz.1126, z 1999r..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 samorzadzie 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 majatkowej lub stanowiace moj majatek odr^bny:
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Zasoby pieniezne: *

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: ^^.\.UD.^...i.U.^..S^..

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: .......CCH&.)...&X^Q£tA..

L..aQW.(&U...'- papieiy wartosciowe: /XlUL.

nakwot?

n.

1. Dom opowierzchni:...~ m2, o wartosci: .7.~:. tytul prawny .:.......

2. Mieszkanie opowierzchni: iC?.... m2, owartosci:Qfc.^&^^ .A&S££^^

3. Gospodarstwarolne:

rodzaj gospodarstwa: /XUJL-..CU2tyC£UJ. , powierzchnia:

owaxtosci: .. r..

rodzaj zabudowy: .T^!.

tytul prawny: :

Ztego tyluhi osiqgn^emfetam) wroku ubieglym przychod /XlA^...CLOJ^/t^U,
i dochod w wysokosci: -...:.. !/.....

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: ....Qul.QQ/lQ^. h.L.iQOO&&...

ow3itoici::....ok.:...5.Q0 ck.i..3.0<2(2j..-r.

tytul prawny: .../UJtZfhLfa^^ (XlQ)uUui..Ott^

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

CfUiL qjoL̂.C£bU.,

udzialy te stanowi^. pakiet wi?kszy niz 10%udzialow w spolce: £KL£&......cLcku.a^jL

Ztego tytuhi osi^gnqlem(§lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .(X\AJL.....C^^^^M/



Posiadam akcje wspoikach handlowych -nalezy podac liczbe iemitenta akcji: ...(X^....Q&.S^QM

akcje testanowiq.pakiet wi?kszy niz 10% udzialow wspolce: £&UL....

Ztego tytuhi osi^gn%lem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ...(XI&.....&M

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqpzeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepuj3.ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo:

I iJcs..OU&.

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarczq2 (nalezy podac form? prawnyi przedmiot dzialalnosci):..
P^....QbUQ^UA

-osobiscie ^7& U-

wspolnie z innymi osobami.

Z tego tytuhiosi^gn^em(?lam) wrokuubieglym przychod i dochod w wysokosci:

Old....deiucAU
2. Zarz%dzam dzialalnosci^. gospodarcz^. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezypodacform? prawnyi przedmiot dzialalnosci): .TTT!!?.

/^....tkdz#ju4.
osobiscie.

- wspolnie z innymi osobami.

Ztego tytuhi osi^gnqlem(elam) wroku ubieglym doch6cTw wysokosci: CCX^....dU^^C^M



vn.

1. W spoikach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

/nd....wd^c^uj..
-jestem czlonkiem zarz^du (odkiedy): .7^7. -...::. v....

md....cLdddutAU
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

€M&...

-jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej (odkiedy):

mdi^ddu^^.
Z tego tytuhi osiEgn^lem^am) w roku ubieglym dpchod w wysokosci: 7^...

md...

2. W spoldzielniach

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): SXWL

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ZKU&

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy): jO^JM

U....Cl(M^L^U..

^.....pjMJMjUA..

Z tego tytuhi osi^gn^emfelam) w rokuubieglymdochod w wysokosci:

., /^o^.....dU.
3. W fiindacjachprowadz^cych dzialalnosc gospodarczq.

-jestem czlonkiemzarz^du (od kiedy): CCtAJH'..

•jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): DlLL ...iddusOAj..

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 0^/J^...<Ca^ZjCAJJ.

Z tego tytuhi osi2tgn^lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

{m......ddVjf-
Vffl.

Inne dochody osi^gane z tytuhi zatradnienia lub innej dzialalnosci zarobkowei lub zaj?c,<
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytuhi: ..!%a£&iwl/n^

& ^ihckumLUA, \&Gdl.l...X)&QTrr..^.
°7i A U 9oM<. H<3%% 5Z*x
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IX.

Skladniki mienia rucbomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rokprodukcji): .^rrr

m&. .dduc&u.

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciajniete kredyty
ipozyczki oraz warunki, na jakich zostary udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci): ~-j •

rm£.....ddae&M.

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

ti^MurvLo Sooll •

(miejscowosc i data) (podpis)

^iewlasciwe skreslic.
2Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie

i zakresie gospodarstwarodzinnego.
3Niedotyczy radnadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


