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-czlonka—zarzqdu—powiatu,—sckrctarza—powiatu,—skarbnika—powiatu,
Idcrownika jcdnostld organizacyjnej powiatu, osoby zarz^dzaj^cej i czlonka
organu zarz^dzajacego powiatowa^ osoba prawnq- oraz osoby wydajacej
decyzje administracyjne w imieniu starosty .

<JL.££e£.pQl. did&..QL&Ak.\..49i\fr.
(piejscowosc)

Uwaga:

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

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja^ w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac "niedotyczy".

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majaticowych, dochodow i zobowiazan do majafeu
odrebnego i majaticu objftego malzenska^ wspolnosci^ maja_tkow^.

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

niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

ia,mP„dPIsa„y(a), J&fiEYWJSt hkfld.. U.<miM<^..:Mm fi LSI f)
(imiona i nazwisko orazmzwfisko rodowe) vJ

urodzony(a) jSLMjjS§L< w ^l^lm^.d^
cSjMQ.5j.M0 %M\.K\..QA£. QIajlqu 9aol^sUx^.

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniace flinkcje 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 Nr 214, 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 Nr214, poz.1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza_ce w sklad malzenskiej
wspolnosci majajtkowej lub stanowiace moj majatek odr^bny:



Zasoby pieniezne:

srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:..
/rid {£aAaa

::::::::::........... : 4
srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:...

m.u6 d^M-O.
4

papieryiery wartosciowe: .F\S<)A. .^.Vl.T.W/.C:
,.

, na kwot?..

II.

OAL QUMUQQM

C

t£>
1. Dom opowierzchm^.iv'M'm2, owartosci: A.Q..M&.J-. tytul prawny .j4$kQLAQ&ShPSC>

2. Mieszkanie opowierzchni:...:.— ... m2, owartosci: Z^. tytul prawny .Mu.-Sm^.P^L^
3. Gospodarstwa rolne:

rodzaj gospodarstwa: /Y14& Q\

o wartosci: /OQA-L sa

rodzaj zabudowy: .pX^L iisSil
tytul prawny: pMJL &U$3MG$ki

( / -i - r-Ztego tytuhi- osi£tgnalem(elam) wroku ubieglym pr^chod .AOM, QjQ.UM/^AA^
CJ. C...i dochod wwysokosci: .MUJL Ql£$&J&£«>.

4. lone nieruchomosci: , (
. 6bpowierzchnia: ....«C?.Il.:......Q.^.^. ZZ .jQlwL<jy^lL.....^%.m^L<^C

jAu AUC:Q..,^....G.1.o^.^j^^ .Q ' p-..
owartosci: ..^U.oL.^^4|O.P.i^.W| ~ ^^$-*lL

djJkxSQsLl U— ^.f^Q..^
\ •>

tytul prawny: ,4^|&J«£AJ2£J£U&.C<
; I ..M.....duJh\.9i££M^..\A.

III.

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

l. QkflteC&te-...MAI

udzialy te stanowia_ pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: tfft^...£M>f&u

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

.CL>Q.Bmq.pyJU.

., powierzchnia: .flQitJl....GWW



IV.

Posiadamakcje w spoikach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

M4j£ dotfep&j,.
- $<:

akcje te stanowia_pakiet wiekszy niz 10%udzialow w spolce:

.jtfULL $&?.!*:'
Ztego tytuhi osiajmalem(elam) wroku ubieglym dochoa.^ wysokosci:

./Ml\ tiJSlS&U&ML*.
. ' 67)

V

Nabylem(am) (nabyt moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwia_zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opismienia i dat? nabycia, od kogo:

VI.

./ml oLc.k&UA
Q 4

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac form? prawnaj przedmiot dzialalnosci):
/tf^....<fcjw$^

-osobiscie ./Ml. ^h^ALQ
:"M k:

- wspolnie z innymi osobami £f\AL.; dub

I
Z tego tytuhi osiajmalem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

(kSLMiZl.yOOM> %A

2. Zarza_dzam dzialalnosci^. gospodarcza_ lub jestem przedfetawidielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):

osobiscie /WWG $#.W!fi.C?!ta.£

wspolnie z innymi osobami AvvC 9s/Q)M.C&..pv^c.

c a
Z tego tytuhi osiajma_lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

o a



VII.

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

M-. .<?fofc.£S^.{U
•jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): }fWul .(&$i&tG&4i>

Qr4
?LfikM..G®rf^- jestem czlonkiem rady nadzorczej (odkiedy): l^Ji .€:

..pKAJL. q\mm4.9^^ .-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): /Mi

Z tego tytuhiosiajna_lem(?lam) w rokuubieglym dochod w wysokosci:

r

nJ

...&1&M.Q&M

2. Wspoldzielniach jC&aJL oi^k^.CS^M <

•jestem czlonkiem zarza_du (od kiedy): .p()AL.....i?LutMC^L6^.

•jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): pX^L Qwh^COsSs..

(Ui•jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .(fokL GU£&^.Q@z£t

Ztego tytuhi osiajma_lem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ...jfa\Z----Oy£>M<LQQ
Q

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza^

./yv4I. ^LohH.os
-jestem czlonkiemzarzadu (od kiedy): <~.

.pant dwbuUZ&S^,..

.<
-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ./YiA.

•jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .rfuA* QUO&uQ.
V^ ••

I gU&U&zZtego tytuhi osiajmalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ../feU,

VIII.

Tnne dochody osi^gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec,
z podaniem kwotuzyskiwanych z kazdego tytuhi:

3S2M0 - (tecfaid G£J2jd&jLq QatC±Q&uf&

4



IX.

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

P&Ll pOoa!

x.

..]l&lk&iJLClQ,£*> S$Q± A,S.j2d..l
J.SJ.M.,

Zobowiazania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacia_gni?te kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

t£. Cto.(hi.a
.4

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

(miejscowosc i data)

1Niewlasciwe skreslic.
2Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie

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


