
CZ^SCA.

Ja; nizej podpisany(a),.J.O^.^^...Sidi....C^.Uuli.a^alc.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

S lAKOSTWO PC
w Bialej PodU

'ZlAt ORRAMI

ir?0')4 -04- 30
OSWIADCZENIE MAJATKOWE ;

Ldz

ezfoftte*—zarzadu—powiatu.,—sokrotarza—powiatu, sfcarbnika—powiatti,
kierownika jcdnostki organizacyjncj powiatu, osoby zarza_dzajqccj i czlonlca
ergaim zarzadzajqccgo powiatowq osoba prawnq ora^ osoby wydajqcej
decyzje admioistracyjne w imieniu starosty .

£^....Pxrflo^ dnia AtCkMM. r.
(miejscowosc)

Uwaga:

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

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezv wpisac "nie dotYczy"-

3. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazan do majatku
odrebnego i majatku objetego maizensk^ wspolnoscia^ maja_tkowj£.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie majatikowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sa_ informacje jawne, w czeici B zas informacje

niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

urodzony(a) &Q&JM& wJittl&L Mk&kll&J

xdta. iiud^Ju m><Bkh 1 &dbM^
\ ( miejsce zatrudnienia, stanowisko tab funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pehiiace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998r.
Mr 113, poz.715 i Nrl62, 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.
0 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, Nr 153, poz.1271, Nr200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza_ce w sklad malzenskiej
wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek odr^bny:



I.

Zasoby pieniezne: •

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

sdC.

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:....

.^...„dflk|p£JL..
papiery wartosciowe:

U% d©kjl.<XA4.
na kwot?

n.

1. Dom opowierzchni: ..Jbh..... m2, owartosci:....AV....CO.Q..&L... tytul prawny „J»»H0S>&£S.C
2

f

2. Mieszkanie o powierzchni:..~ m , o wartosci: tytul prawny.

C r

3. Gospodarstwa rolne:

rodzaj gospodarstwa: fi^Ml.te\Gl^^ powierzchnia: .3..{.bh.\cL
owartosci: ^s^ 2>2...CLL..ii\.
rodzaj zabudowy: eS £^X(L+Skldl&CL
tytul prawny: &J .VwfeftQSC.

[]) dxCaiKct ootid M-5"e pcu. M%\n,pwdakfu ^Uuiw^ewW », i*wU&--jact>$a .
Z tego tytuhiosiajn^em(?lam) w roku ubiegrym przychod ./lM.nk£/....«(l. a^WUfef&r w&^kOul

/ aT/V) 7~ wavxoAU^
i dochod w wysokosci: 1.J2.UC/...&L

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: .....$)....&^,tf.<^ J££i22
£jbLJutf-jJdkpLJX^^ £-.fCS(d J&Ll£)

;. M.^3 G,...^m.....p^^dikiL:3.Jlkl 0umth&l...lQ..QQ9M
tytul prawny: M(S&&hk(.. ft-$M&2£%L M<$f<$£k$&&$. —-,

hl..„ds£$^
/ € fotikizd?ni 0,10 ha t Mtrfo& J$f&cOx£J '

m ftftcU frOWtitf - Jv2crS>»Cg(T

Posiadam udzialy w spolkach handlowych- nalezypodac liczbe. i emitenta udzialow:

M£ tiLiqX&if..

udzialy te stanowiq. pakiet wiekszy niz 10%udzialoww spolce:

Z tego tytuhi osiajmajem(?lam) w roku ubiegrym dochodw wysokosci:



IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:
j?h ddcftz^..

akcje te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:

Ztego tytuhi osiajmafem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci:

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza_du
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore
podlegalo zbyciu wdrodze przetargu -nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:

jab. Gfe?k/Cs&/..

VI.

1. Prowadze. dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): ..
at.....

- osobiscie.

- wspolnie z innymi osobami .. - -™

fafaadi&^^ 6f^^aa-maf/j5MiK^....
Z tego tytuhi osiagnalem(efam) wroku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

Jmctt&M-„JML$&.i$.M... mM}.r..fs.s^..^<sL-
2. Zarzadzam dzialalnosci^. gospodarcza_ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podac forme prawnaj przedmiot dzialalnosci):

^/t.....d^^M^.
- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osiajmafem(elam) w rokuubieglym dochodw wysokosci:



vn.

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

22/h..
-jestem cztonkiemzarzadu (odkiedy):

- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem czlonkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osiajmafem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach

-jestem czlonkiem zarzadu (odkiedy): ~

-jestemczlonkiem rady nadzorczej3 (odkiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy):

Z tego tytuhi osiajmajtem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadza^cych dzialalnosc gospodarczq.

vie dktitfttitf...
-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): .O.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .~T.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy):

Z tego tytuhi osiajjna_lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.

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

£&?.*£&£&.&. ihrnafa^.. .&. $£$&.jfaeik*^J..
a. fytala ^.faz&3&to2wh. •?.. 8£j£.h£...(,£$..M..L



IX.

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

j&ffll^ - &o&y*

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacia^niete kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

ABmi^JdifA teaxkiLjriQdt^^
J0ty

..A±.kxv...lW....M.cfyaiT^ r ,
JtiLSJO+zi*. Km.cfu.1. u^£mcf...m..Midck^

CZ^SC R

zapodanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowosc i data)
iux. i..:MJXC(il

(podpis)

1Niewtasciwe skreslic.
2Nie dotyczy dziaialnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy radnadzorczych spofdzielni mieszkaniowych.


