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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

czlonka zarzadu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego powiatowq. osoba_

prawnq.

oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu starosty

Hy.dUd#&r..fix*£.:. dnia l2.AZ9.6tx.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skladaja_ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdaj starannego i zupetnego wypelnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja_w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow

majaticowych, dochodow i zobowiazari do maja_tku odrebnego i majaticu objetego malzeriskq wspolnoscia_
majaj:kowa^.

4. Oswiadczenie majalkowe dotyczy maja^tku w kraju i za granica^.
5. Oswiadczenie majajkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pienie^zne.
6. W czfsci A oswiadczenia zawarte sa^ informacje jawne, w cze_sci B zas informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania skladaja^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), M{*$MHA L<4MM$±'£* $€*M±.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) Z±,.9J..,.J.±£.Lk w £M*#/.C
...$.$.y.<.±lQ.y.%. U&.LM.P. £&A5% U. £?1&.&£J. PM®.L$S.k(.dJ.

,..&l£&oy.M.& yy.n.l/.tfku &£J[.G:SM/}£M ( ikt.t.O:&S&..£/te.

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679, z 1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806)
oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie 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 wchodzace w sktad malzeiiskiej wspolnosci majajkowej lub
stanowia^cemoj majatek odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

<&&£& .^ff.a.c.?^.

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

st***k, d®k,.<i,ruj

- papiery wartosciowe:

/

na kwot§

.C^9.Th.S:^i?..



1. Dom opowierzclini^6c^..^l^l..... m , owartosci: tytul prawny

2. Mieszkanie opowierzchni^^..^lTin2, owartosci: tytul prawny
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: /Ua<£ .<^t^j.fh^] ,powierzchnia:
o wartosci: /.

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytulu osiqgnqlem(ejam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: Q.j.fo.G. hcty

o wartosci: &.G..:.!?Q?. U..

~ (

tytul prawny: h/J.Qtt.O&QAS..

III.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe^ i emitenta udzialow:

/U±.(Z <dfrfhl.fr.:

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

rfhl.fr.3^\..

IV.

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

(LUrSL. d^OXWi-.C'?.t^..C^v^

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(etem) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastejiujqce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:

./W;.^ dbo C-



VI.

1. Prowadz§ dzialalnosc gospodarczq2 (nalezy podac forme^ prawnq i przedmiot dzialalnosci):

osobiscie /$&*&. <&!?..

wspolnie z innymi osobami

re* C3Uf\

Z tego tytulu osiqgnqlem(ej[am) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac forrn^ prawnqi przedmiot dzialalnosci):

-osobiscie 6r^k.^-. /^GJJ^i.^.'Lu

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(etam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):...^*^-. QZ&nui.Q7Usi.

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach

/Ir^.C dl&kn.s-..
-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq:

SUS&, <$&7M&.

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.

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

,...2°l.)te.<£^.a6^* £U.£..-...ofa..^J. hkyjfc. §£.3.$ft.*S..2. u

IX.

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

/U^.C (£i£hjC%u±.

X.

Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty
ipozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

,/U^(£^p .c.



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.

fmiejscowosc i data) (podpis)

1. Niewlasciwe skreslic.

2. Niedotyczy dzialalnosci wytworczej w rotnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3. Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
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