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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

pylnnka yarrsjrin pnwiafmi gpkrpfarya pawiafu, skarbnikft pOWiafU,
Merownika jednostki organiraryjnej powiatu, osoby zarztidzajaxej rczhmfo
QjPganu zarz^dzaj^Gego-p^wiatow^ osoba prawna_ oraz osoby wydajacej
decyzje adiniiiistracyjne w imieniu starosty .

jB%AiJLfe dnia .£i,Qi.MAr.
/j (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 zobowiazaii do majatku
odrebnego i majatku objetego matzenska^ wspolnoscia^ majatkow^.

4. Oswiadczeniemajatkowe dotyczymajatku w kraju i za granicj|.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa_ informacje jawne, w cz^sci B zas informacje

niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A.

Jj^JjvCL h<^^. Q&k&ilJkt {Is^A.Q^.ddJ^Ja, nizej podpisany(a), JJMaLS&fc [J^HSiC. S^..^.fL<M^. (*±M£±
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodqwe) (J

„r„dzc„y(a, ©k,.£k, iS&Lc te££ $M&QeLip{
iu\ Hwu i00MSf:9kA±l.. CMX*r.. 0^9^^D.MU..

.CMAjuCfrb
( miejsce zatrudnipiiia, stanowisko lub funkcja) \

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998r.
Nr 113, poz.715 i Nr 162, poz.1126, z 1999r,Nr49, 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. 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 maja/tkowej lub stanowiace moj majatek odr^bny:

<JNY



L

Zasoby pieniezne:" « r-

srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:.

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: 0M.hr. -.uL&Z..

•papiery wartosciowe: fl/fe. $M%$*£±c
J^.nakwote &&L. &S3l&^

1. Dom opowierzchni: m2, owart&sci: ....0. tytul prawned u. U£
mtt, , Aj^yyv "^ did-

2. Mieszkanie o powierzchni: m , o wartosoi: x tytul prawny u,
s

3. Gospodarstwa rolne: .

rodzaj gospodarstwa: /?d^Xr. i£^....J..y^ZV.. , powierzchnia:

o wartosci: -. )/..

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytulu osiajmajem(elam) w roku ubieglym przychod

i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: .Osjfe.^-.?/!....^. f&c t£$l«£ShJt&tSJ. &iS^..^!.^4^t
rtUoXW JLJjpuL \k.^0Ju^. Q^Jh..$%£.*. {^....^..Apdl^l

"^ o wartosci: | >. •

$jUn: lJt#L ^sk /(iko^
tytul prawny: .&&$". .(^t^..C^S.d^. '̂ A^.^r. jQ&&!*2$A£

^Q^.kw .te^^s^^

in.

Posiadamudzialy w spoHcach handlowych - nalezypodac liczbe. i emitenta udziaiow:

(V\M^... oLci^.

udzialyte stanowi^ pakiet wiekszy niz 10%udziaiow w spoice:

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



IV.

Posiadam akcje w spoikach handlowych - nalezy podac liczbei emitenta akcji:

aaX. dlah-h

akcje te stanowi^pakiet wiekszy niz 10%udziaiow w spoice:

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

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastejpujace mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy ppdac opis mienia i date, nabycia, od kogo:

4V"&-^- 0UqM\.-^x^, y

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac formej prawna_ i przedmiot dzialalnosci):
s0 J), t&±L» OMf.

osobiscie *ry
- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osiajmalem(efem) w roku ubieglymprzychod i dochod w wysokosci:

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

$AU
- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

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



vn.

1. Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):....(. S^..

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

2. Wspoldzielniach /lAflSL S>

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gosppdarcza^

«aaL, jLaa*
-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): ^4 k

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

vni.

Inne dochody osi^gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnpsci zarobkowej lub zajec,
zpodaniem kwot xizyskiwanych zkazdego tytuhi: si^^..)c±US^.tAjLjAAL^. ~..u5
^±.^.i^ to.j^J...au^^^ h.A.DJ.^11 aX..,



IX.

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

faJ$ &J. u } a bu^..cot?^L^: .-£ JA&X&J*
Ik ±S4L tiz,it

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciajniete kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ,.

CZESC B.

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

f^M^JU MliL IM* ^^L^r. QdMljL~^.
(miejscowosc i data) (podpis) I

1Niewfasciwe skreslic.
2Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, W formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Niedotyczy radnadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


