
UWAGA:

w Biaiej Podlas*

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

cztonko. zarzqdu powiatu, sel<
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zorzadzajqcej

i cztonka organu zorzqdzajqcego powiatowq. osobq, prawns—
-opqz osoby wydajqcej decyzje administpocyjno w imieniu starosty-

M%tsyi.UEc..J9.u,. dma J.?..^h.:...40J.k r.
(miejscowosc)

2014 -04- i 4

1. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawde^ starannego i
zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac „nie dotyczy".

3. Osoba skfadajeica oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skfadnikow majatkowych, dochodow i zobowiazah do majatku odrebnego i majatku objetego
mafzehska_ wspolnosci^ majatkowq.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sg informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne
dotyczace adresu zamieszkania skiadajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), IftfekfeM... ?M.kO&S.feft ^L.^^KA
' (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)5Q,.^Q,.4iHw..J..^.a^.«Z£C.U...^^C

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) P) ^ fO iC i/TC) (7

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej przez osoby petniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998
r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z
2002 r. Nr 113, 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, 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 sktad matzehskiej wspolnosci maja^tkowej lub
stanowiace moj majatek odr^bny:



I.

Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

/iQO&O^OV^

- srodki pieniezne zgromadzonewwalucieobcej:

Ai^...C^%9r^..
- papiery wartosciowe: Alb&...<fawi(4teL

kwot?: /tilkl gCoU^Uana

1. Dom opowierzchni: ...•&)$<?# m2, owartpsci: SQQM.Qt&9.d.
tytut prawny: ^.^Mfk%C^7±

2. Mieszkanie opowierzchni:Ui^...^.fe^m2, owartosci: AALt....<&pkj.UV]<.
tytut prawny: t....tlAht..o(^.^U^.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .(k^.C....^fe^U^l powierzchnia: l)Al.l...<^}W*A
owartosci: /Mlr&..cC#fo.iM„ '
rodzaj zabudowy: 0Al.C...&hjf<^j:
tytut prawny: 0^....de$tf.uskjf-..
Z tego tytutu osiajgnatem(etem) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci: .

powierzchnia: ££4kI^c~?£A^...^ v>fM I
owarto§ci:/lQ.#.i00.fy&^^
tytut prawny: ...M.MP.i..^..^..-...'!^^>.0M^/..

III.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udziatow:

/u2.^....<?^fec^ar

udziaty te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:

^&...d($wty>A<{\.

Ztego tytutu osi3gnatem(etem) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: .{Uk&...o£MfajU*<'



IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. iemitenta akcji:
AlL&...ffetyfad

akcje te stanowia. pakiet wietezy niz 10% akcji wspotce: .....4iU....^.fyt^.

Ztego tytutu osiajgnatem(etem) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: ../\^...d&W.(£<SL.

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego maja_tku
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore
podlegato zbyciu wdrodze przetargu - nalezy podac opis mienia idate, nabycia, od kogo:

falfa....Qto$&*to.

VI.

1. Prowadze. dziatalnosc gospodarcza,2 (nalezy podac forme, prawna. i przedmiot dziatalnosci):
Mh...(fafM&ty

•osobiscie 0A^..d^Jk^d.i
•wspolnie z innymi osobami (\dkrX<....<?SJytd
Ztego tytutu osiajgnatem(etem) wroku ubiegtym przychod idochod wwysokosci:/U^--&<tyCl*~y

2. Zarzadzam dziatalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy podac forme, prawnq. i przedmiot dziatalnosci):

M&&...&&-I
•osobiscie pAAcxL...w

-wspolnie zinnymi osobami MM QMSfd^Ck
Ztego tytutu osiajgnatem(etam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: .(\^..(£d^Lvy.....

VII.

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):....

MM QtialMn^y.
jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): '. J^UtHL•0s.

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): WAx,



2.

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): \\AM^..<^y*.
Ztego tytutu osiqgnqtem(§tam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: /l^.t....^W.f^^
Wspotdzielniach: {U}zC,...Q(&3Mmsi
-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): .^...^L^>fi^...^C<P.K^^^A^
-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): A4irfc..^fe(^^
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): l\AhL....J&fw
Ztego tytutu osisign^tem(§tam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: ...hA^...^4m^^.
W fundacjach prowadzstcych dziatalnosc gospodarczq.:

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): (^^...£qUj^^.
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): (\^S<...&^i/h^.
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): (kA&....^WtC^
Ztego tytutu osi^gnqtem(§tam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: .(\Alt...4^kdU/^y......

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj§6, z

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: ;

(I.0..3.:L{...6^..^.-..k^t^
/l.Q.W.f..®a. -..W^b.?^/uJ.^....^....2.£5^

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podac mark§, model i rok produkcji):

^slm^.^K...oM?\^..SOYM£ l&ZLS JU?.jQ..&<..>U/0|

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaciajgniete kredyty i pozyczki

oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokosci): fsAcL Oi<0.)..A:vkc.



CZ^SC B

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

(miejscowosc, data) (czytelny podpis)

Niewtasciwe skreslic.
2

Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3

Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.


