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OSWIADCZENIE M AJATKGWE

czlonlca—zarz^du—powiatu,—sokrotarza—powiatu,—skarbnika—powiatu,
Idcrownika jodnoctM organizacyjncj powiatu, ocoby zarza_dzajqccj i czloaka
organu zarzadzajqxcgo powiatowq osoba prawnq. oraz osoby wydaj^cej
decyzje admijiistracyjne w imieniu starosty .

b\$*±. fg&MVk. dnia l9.:..9.h.AQilix.
(miejscowosc)

Uwaga:

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

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujj* w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezv wpisac "nie dotyczy".

3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majaticowych, dochodow i zobowiazan do majatim
odrebnego i majaflku objetego malzensk^ wspobiosci^ majajfckowa^

4. Oswiadczeniemajatkowe dotyczy majatku Wkraju i za granic^.
5. Oswiadczenie majatitowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czejci A oswiadczenia zawarte ss| informacje jawne, w cz^sci B zas informacje

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

CZ^SC A

*/s i"Ja, nizej podpisany(a)
(iiniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) zzz.J. '.. w '.

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniace fuokcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r.
Nrll3, 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, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzaee w skiad malzenskiej
wspolnosci majajtkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:



L

Zasoby pieniezne: *

- srodkipienieznezgromadzone wwaluciepolskiej: itL-...'.

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: .<?...&...H...'.!>?..

-papiery wartosciowe: .2..(^T.nL.v^:.

nakwot? .....

II.

1. Dom opowierzchni:^??.. m2, owartosci^.J. '̂..^^ tytul prawny „/&.MfA$$!ato<MO&S
2. Micszfeame opowierzchni: .119.... m2, owartosa^L.^C?.'̂ .. tytul prawny „.Jk.Rl£4*$&rH*& C

3. Gospodarstwa rolne:

rodzaj gospodarstwa: ^..^..^..(.^£..^^.^,^16^11111^
o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego 1ytuiuosiqgnaJ[:em(§lam) w roku ubieglym przychod

i dochod w wysokosci:

4. Lone nieruchomosci: . ^

powierzchmali^.4 Z^^iA^l ., , . ,

0wartosci: .A:^.^..^.^^..^.:. Z P£.£:„...i<L^..,.
WaA&cC ^£Ojaa^ L&kf..£)..!^c}?.y^l...d/3. )....

tytul prawny: .•

in.

Posiadam udziaiy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udzialow:

U..l£. i?Qi!r...£.^

udziaiy te stanowi^. pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: iLLfe .ftQ.TX&.^f.

Ztego tytuhi osiajpig.lem(eJ:am) wroku ubieglym dochod wwysokosci: *}*kr..5£Q33£2tf...



IV.

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

CUE 2&n..CLtf

akcje te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: l^..(.^.....^.P.lX.C£-..!^

Ztego tytuhi osi3gnalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ...)^J.k:.....J>QTYS.l..^l.

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujgce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date_ nabycia, od kogo:

W& i^TY.CV.^1

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcz^2 (nalezy podac forme; prawny i przedmiot dzialalnosci):

-osobiscie #J.&....b&&S.L%.

- wspomie z innymi osobami (V...(fe....-^G1^..C..2-:^

Z tego tytuhi osi^gnalem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

ivj f^- ^.2l^S.l^J.

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

-osobiscie filil 7&?jy...C2Jl,

- wspolnie z innymi osobami ly..J..fe M&>J..i£.£L£t

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

j\U£ bpjy.czJl.



vn.

1. Wspofkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): \*..ySZ .^.QXziS.J^.

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): $lfe ¥.QZiJ..L~X^.y..

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): L.J.H P..QZ^(..CSL£j.

-jestem czlonkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy): ^./.l£r. \:.fZL2.LX?.^\

Ztego tytuhi osi4gn^lem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ^..Ltz....D.Ql^..C/L(LJ

2. Wspoldzielniach &.l.£...^.Qtt.C{U3.

-jestem czlonkiem zarzadu (odkiedy): feL~!2 J^f?.J^1...93^..Zj.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): $..£.*£ .^.C2X^Y....Sr.£r:.cn7.

-jestemczlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): v~Sf&. ^?X!f....C^r..Tf.

Z tego tytuhi osi^gn^lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

hj;q ^PJ^.C.^k^..

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarcz%

$jl§ spjy.cvi

-jestem czlonkiem zarzadu (odkiedy): U.Bk. .^Zl^f..C.3zh..

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): bLCE: P.&^Hl.CJr^l

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....^..L^T. .Q<?jyS.^3.

Z tego tytuhi osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

±i^.....M2%S3r..^

vm.

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

^A.I..^.V?....^..^.i^...Ni..!..fe 3 &&.3&A/S..2 ?::~.
...S...(r.£LE..^.\..^r. — l..££.Qj...(?.9......y~
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IX.

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

: 0£Ait "($"'('& jb'pry"£vy-'Y

X.

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

&&£<. LML&. ^.eiys.^^.J...

CZESC R

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz napodstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego
zapodanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

M<mf®MJoM^ I^^ptk=..
(miejscowosc idata) <^~^ KW^pis)

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

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Niedotyczy radnadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.
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