
STAROSTWO POV.
w Biaiei Podia-,

jWYDZIAt Oor'"

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE |i 2014 -04- ?8|
czionka—zarza/iu—powiatu,—sckrctarza—powiatu,—skarbnika—powiatu,

organu -zarzadzarj^eego—pewiatewa—eseira-prawna^oraz osoby wydajacej
decyzje administracyjne wimieniu starosty1.

..^l£i)LHM.t.L..5>u3)..Uftik,\ dnia .2&&Vu.&fiJLVLK.~ 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 znajduja^ w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac "niedotyczY"-

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazaii do majatku
odrebnego i majatitu objetego malzensk^ wspolnoscia^ majatkow^.

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

niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), ..'HAU.K/.A..mi.9.i.U.W r^.,....D.ftMi..UA.^.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ha,m.,.A.%S.&.« w.tAJ.^Bi.M.Ri.£.C^...2ttlltrBr^.l..^
.2)M&UAM.GWA...y....^^ ODJ).c.t.H.L£....

2.ftMA&^SXOA»HR...W..M^I)L^M£^..i9.ai;V)ifclM MJ&UB.L6 &5.Q.MM)

.pLimiEu^...t Mk£.&y^hL©.8£.«kJ :i_JteJta.ifXfcX£& .
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pemiace fiinkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r.
Nr 113, 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 samorza_dzie 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 wchodzace w skiad malzenskiej
wspolnosci maj^tkowej lub stanowiace moj majatek odr^bny:



I.

Zasoby pieniezne:"

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: HA£....AaT.M.Cl>L

-srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: k.\& Sk>..ll.£..?.^

-papierywartosciowe: MlS...Ml>SU*....

nakwote. &.\£ %Q.T±U±

,. Dom 0p^knd* ...**.... rf. o— ULOU ^SS^^Slf^^ij.
2 Mieszkanie opowierzchni: J»I... m2, owartosci: UQ.jQflSL tytul prawny f&..mi|.2Dfi.} 2.So, 10. iOo^ •

3. Gospodarstwa rolne: v,

rodzaj gospodarstwa: R?.Q.WkP.mW^QMg.:...UL?.A^«r..^.l powierzchnia: &39JML~Mlfl^oi
orotate 1&X»J^^

rodzaj zabudowy: aafttalAl^^ G*'l
tytul prawny: M....^l\A3^..li^..,..aiAli^llx....-. Um^°i<L.L..J^li.kmtV 0» <
Ztego 1ytulu-osi^gnalem(?lam)wroku ubieglym przychod ...IlQ&Q...?;!
idochod wwysokosci: XS$9..2l .S^.^.Ldw?.a....^.ALft^}'LiL-H.^...,

4. Inne nieruchomosci:

a) powierzchnia: 6mO0teUto±JDJ^ B^^
..\U.....W.L^.M.U.&.LU .?.m.m.\B. ILL y.M.^..<y..W..V^..£.t.£...lft ^

owartosci: :^^^^fe-^^^~B™^" ••• fJruftnS"IOTujpsiOuSiif Hj«**^£

a| tytul prawny: fife! M^..0.3. U&» SfcikUflSLSLjijB^^ W0*f
\t\ -JftL538SL5jH3a.il i.Aa.fc..i^.U.:-iia.^

m. «

Posiadam udzialy wspolkach handlowych -nalezy podac liczbe_ i emitenta udzialow:
MAX DQlM.ys

udzialy te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: ...MlA- ^.ll.LLl

Ztego tytuhi osia£najem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ..M.E. taOisfcl..

Ar{



IV.

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

.K...Mn.CiH

akcje te stanowi^. pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce: ...fllbf. .^)Q.TH CZ.H

Z tego tytuhi osi4gnalem(elain) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .hllS .vQ.T.H..CZ^:

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrejmego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nast?puja_ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:

Wi£ BaIM.tt.yj

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac form? prawna_ i przedmiot dzialalnosci): ..
Hl£ ?Sll{£N

-osobiscie NU£ &9.X1.W.H

- wspolnie z innymi osobami h)).f.. aQlH.££.?i

Z tego tytuhi osiajmaJtem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
H.!.£ MlCZM

2. Zarzadzam dzialalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):

ME taahl
- osobiscie Ml£ S.9.IN (£H

- wspolnie z innymi osobami Hk\S \Ki}.>\.Ll.^

Ztego tytuhi osia£najtem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ..kl!*.....&Stl.C2>L.



VII.

1. Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): &L€L..fifiIM.C(2.M.

ME 9oT*lC^

iestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.... Mlb ..loTHQ.^

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): )\\% m.±ai\

Z tego tytuhi osi^gnaJ:em(eJtam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: M£...&aT.lU.Vi

..]±U.£.„.KaM.C^

JtfJLE S&T1UM

ipstem czlonkiem radv nadzorczei (od kiedvV .M£ MllLi^

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): to aoii.w.y

Z tego tytuhi osi^gnalem(?lam) w roku ubieglym clochod w wysokosci: W D£LT3J&3

3. W fundacjach prowadza_cych dzialalnosc gospodarcza.

hi.\.£ kfifAJCAJi

iestem czlonkiem zarzadu (od kiedvV k\.l.\£ itiSAJua

- ipQfpm py-hmlripm radv nad70TC7£i Tod IciedvY k\\^ J\oJi\Ll-\

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ky.E. !kmx2^

Z tego tytuhi osiajmalem(?lam) w roku ubieglym dochod w' wysokosci: .M£...$ailL^

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c,
zpodaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytuhi: 2^I.iLLDMS.£.iWA.^.....:..kG..ki3.,AS.r....SiilaTT0



Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 rfntvrh A,,
mechamcznych nalezy podac mark?, model irokprodukcji)! 1 .i!..!!^ P°jaZd6w

..M.Lt......D.Q.i.i.aM

x.

Zobowia.zania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 zlotvrh w u, • • ,
ipozyczki oraz warunki, na jakich zostalv nZZ 7u T ^m zaci^nj?te kredyty
zdarzemem^jakiejwys^oscj !! S.l^to.S?" °g°' WZ^a ZjaMm

CZ^SC B

S^^S^S= —
(miejscowosc idata) "ft"-^*-*--&.i..l.\ft.«..W'.k

• slXalk^ielid^ (podpis)

Nie dotyczy rad n.dzorczyd, spoldzielni mtatafaw**.


