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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

ezlenka zarz^du—$&ma£&-,—sek-rctarza—powiafa,—sfear-bnika—pttwiato,
Morownika jcdnostld organizacyjncj powiatu, osoby zarzsidzajqcej i czlonka
orgarm zarztidzajticego powiatowa—o^ka—pfawn^oyaz osoby wydajacej
decyzje adininistracyjne w imieniu starosty .

.....^l<^^Q<^k^l^.... dnia ....$.\.>&k.,^& r.
(miejscowosc)

Uwaga:

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

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

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazan do majatku
odrebnego i majatku objetego malzensk^ wspobaosci^ majatkowa_.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku Wkraju i za granic^.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniezwierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czesci B zas informacje

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

CZ^SCA

Ja, nizej podpisany(a), $k^.^^.~fe^&^^ ^^^^...AfelS '̂s^s
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) i^AJ&S&a: w.iW^V^...nft^.!^.

.„.^b^r..ta& :3^si&:to&. ^ &1^...:3&U^^.
)^^^.^......^^^^\W.^^^.^v\ ™. Lscv.^fe&.^SJi'aC

( miejscezatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pemia_ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r.
Nr 113, poz.715 i Nr162, poz.1126, z 1999 r, Nr 49, poz.483, z 2000 r. Nr26, 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. Nr142, poz.1592 oraz z 2002 r. Nr23, 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 wchodzace w skiad malzenskiej
wspolnosci majajkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:



L

Zasoby pieniezne: ~

- srodki pieniezne zgrojnadzone w walucie polskiej:

.h§. aosij^.

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

&j^....^KftcASaj^.

papiery wartosciowe:

(>c>KX...^mS£>^y
&&;bna kwot? ^^...^ir^Sfe^.

II.

1. Dom opowierzchmf^SQ-- m2> ° wartosci: AS^L.S&Q tytul prawny ..V&5fcC^k..E$SRi,^

2. Mieszkanie o powierzchni: ..^1... mz, owartosci: tytul prawny

3. Gospodarstwa rolne: ,

rodzaj gospodarstwa: .^W.....!^miWtM?r ,powierzchnia: ^VtiAgAl *, P
o wartosci: 5&-J&QQ.SA* -2
rodzaj zabudowy: iyfiKSfi. <W^^^W^.....\i4^?^. .vL.d[.^...S^.SV4....A...^^?3.^.
tytul prawny: .3S£^&^:^^.V..„^W^
Ztego lytulu osiajmajtem(ejtam) wroku ubieglym przychod .tr^i_..:^5^s^...7...^^. '̂<c^jSM*^ csn^, vj<^\^
idochod wwysokosci: ..K*^.....^SS^aw^ ^p^.^cs^c^ ^>A. W^u±f^A&.

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: il.!i&K&Apod^Ac^^ ^R>' *
—.&&&&&. ^$.$..W™ AJaao^L ft&£*3tiiSLAJk
owartosci: ......^L.'̂ ^fe* ^JC^vfs4^^a^^.......'W^S^ S^Sft*5K^S^ji!S.™^f5».^.

bNA..:...L^..^.vft^^.vk*k SffiLaaS: ~...te^..k...i^..:^S^..^
tytul prawny: ^^^.^y^Y»oSw&*.:

in.

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

<N\*jL Wi.^.V'i^Sy^....KxOiV.&Sft

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

....C**a, S^KEt&Jia*^
Z tego tytuhi osiajpialem($lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

„£ta*. ^y^o^

f«N\



IV.

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

...CM^ ^SS^J^

akcje te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:

...f*AJu...S>5^£ft&y.
Ztego tytuhi osiajmalem(elam) wroku ubieglym dochod w wysokosci:

...C*IjL ^SS^sMSl.

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 zwiajzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore
podlegalo zbyciu wdrodze przetargu -nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:

..<^JOL.

VI.

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

....Cm....<SS«ra&fc*^

-osobiscie ...C^.....^^Jsft^....

wspolnie z innymi osobami Ztml Q&^Sttk..

Z tego tytuhi osiajmalem(elam) wroku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

..Oft*....

2. Zarzadzam dzialalnoscia_ gospodarcza, lub jestem przedstawicielem, pemomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form?prawna_ i przedmiotdzialalnosci):

.rsrr^_ <3i?stV^^V

-osobiscie ...£*»*> ^Vto£*^

- wspolnie z innymi osobami

.....N^.-.-.^^Sa^
Z tego tytuhi osiajmajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

J&JE&J&tt^.D^V, .&J



vn.

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

.Cvnu^ SSm^J^

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

..0t*^.....^?>^^^..
-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
...Ct*^ S^aW^s***.

-jestem czlonkiemkomisji rewizyjnej (odkiedy):

...Cm.....SSR&^\WUy

Z tego tytuhi osia_gnalem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

ss^ml. ,

2. W spoldzielniach

..Cy^Av.....^S^fm.
-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy)

...ty>«~....i^^\Mft.
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

....0^9 .^A\.Sfe*v

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

....cx^.....c^^\&A.
Z tego tytuhi osiajmajtem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

...X5XA* ^Sr!r\^*\
3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarczq,

.....C>*>s- S^c\.V^?A.

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

....r^9u .d^c^S^.
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

....DfckK. Q^T^Sk^.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

....£r»^ .^m-^A.

Z tego tytuhi osiajma}em(elam) w roku ubieglym dochod wwysokosci:
..CXrf^r .^KsS\^a^.

Vffl.

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

^ft\^.ti\$>&$\ .H.Am^.iX*A£. StoSkJQi kA..3S.k.,.iS....



IX.

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

..I*UL...

X.

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

..OMvJu .CS

GZ^SC B.

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

^k^£^^W^...M,^ •^H
(miejscowosc i data) Xpoapis)

1Niewlasciwe skreslic.
2Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rotnictwie Wzakresie produkeji roslinnej i zwierzecej, w foraiie

i zakresie gospodarstwa rodzirmego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


