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OSWIADCZENIE MAJAJKOWE

cztonka zarzadu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu. kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarzq.dzajq.cej i cztonka organu zarzadzajqcego powiatowq. osoba,

prawnq.

oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu starosty

HHtoftJML J..JLI1,.
(miejscovvG^cy

Uwaga:

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

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja^vv konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotvczv".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow

majaJ:kowych, dochodow i zobowia_zaii do majajku odr^bnego i majaricu objeJego malzenska_ wspolnoscia^
majajkowa^.

4. Oswiadczenie majaricowe dotyczy majatku w kraju i za granica^.
5. Oswiadczenie maja^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pienifzne.
6. W cz?sci A oswiadczenia zawarte sa^ informacje jawne, w czeici B zas informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania skladajaxego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisa„y(a). £V)LM.NlBM...HjWa.l!l| W.MML
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .H.itl ffii* w WftMlMlb
mmmm .«i%d EificM ti kftfcEH p.oM.sk/..Ej.JtaJttJU&IQM Vll%D l?,m ti MJBiH mLBMlE^..
foflLlfii Ml.^£fiM.£.BJ^I(Cll i^imJMLl ...W
iimii^C.u....EOMSk.l.H - ftOBftM 2MAD.M1.M

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby pefniace 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; Nr 200. poz.1688 i Nr214, poz.1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej wspolnosci maja_tkowej lub
stanowiace moj majatek odr^bny:

I.

Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

mjje Miiua

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

Hie S).q..xi.c.im

papiery wartosciowe: .W...U^. \t)...0..1...J...I..w. J...

nakwot?



II.

1. Dom o powierzchni: ...N.lfc.VAMG)|m2, owartosci: tytul prawny

2. Mieszkame o powierzchni: J.Y..l.!.<^.. m , o wartosci: tytul prawny

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:

owartosci: !ti£ D...Q.llL^
rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytulu osiqgnajem(ejlam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci: ,

powierzchnia: 1L..\^!?M^ puL.ilP./M
i)...i0s£OkW.bl^i..ClCi£L.A b.wiiyiu (M^l^lhdmS>^. pfli> MmL
owartosci: J[Lk.oAQ.^t..A brtiW ~.2l).,D.Q.Q....d ._
1] &&RiQ£i { d^.O?. bu^kpLi M^dM>d^9.^zJ/lJPM
tytul prawny: &.O..Cud&L -9.dA]r.....M&k>.v^^

! 0 !
in.

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

zzzzzziiMZunaizzzizzz.

udzialy te stanowia^pakiet wi^kszy niz 10%udzialow w spolce:

m.ie \>mm
Z tego tytulu osiqgnqlem(eJ:am) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe^ i emitenta akcji:

:zzzz:zz:i&zMEnzzzzz:

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

Z tego tytulu osiqgnajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

BlE Q0J.1U%

»x.

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku
odr^bnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastej3ujq.ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date^ nabycia, od kogo:

HIE £. J.\ K-T..W..I.



VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarczq" (nalezy podac form? prawnq. i przedmiot dzialalnosci):

-osobiscie ll...,.~ 5..Q.L./XL.i

- wspolnie z innymi osobami

w.i.E :fi..o..r;ic;ti
Z tego tytulu osiqgnqlem(ejam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:giym przycnoa 1 aocnoa w wysoi

1LLE D.oIlCU.
2. Zarzadzam dzialalnoscia^ gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):

-osobiscie \1\.\-. D.Q.IJ..C.UJ

- wspolnie z innymi osobami !.-!..!.!— W..'.k)...S...X-- .!•••

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

fflE EtQIlCid
VII.

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

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

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

mjle xiD..mn
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

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

kLli; d:cd1U.:1
2. W spoldzielniach

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

•jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

UlE OO.llUl

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

w.\£ G&rtcii..



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq.:

tti.E BQ.nt.ii
-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:;gtym docnoa w wysokosci:

Iie mild..
VIII.

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

Z5i^

IX.

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

ZZZLZMiM^^
)&MX&i fii-.C0a....a3

X.

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

.E..1.E Uo.llC.ll



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.

^L^c^....?^..,.lFl0^,Mh fu& Jiosjyidl
^(rntejscowosc i data) (podpis)

1. Niewtasciwe skreslic.

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

3. Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


