
IWYOZl

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

cztonka zarzadu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajacej i czionka organu zarzadzajqcego powiatowq. osobq.

prawna^

oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu starosty

1jp.fc£5ft>.\* dnia M'..?.i.^9l!f r.
(miejscowosc)

Uwaga:

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

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow

majajkowych, dochodow i zobowia_zari do maja_tku odrebnego i majatku objetego malzeriska. wspolnosci^
majatkowa..

4. Oswiadczenie maja_tkowe dotyczy maja_tku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie majajtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czfsci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania skladaja^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), fi^———....&.&mMtM^.i....s2kkOM&dUfL
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) tk.AkAllli _ w...3lQMJC^.OftCk
....2.^MC^.P..^....M.^.4...?.L^.Qki to...hio/&i t&dL<&iM£]

$^k&L.Z.Q}W)*..£\>.LQ.kM 9uA&i&fJ& 1 ^.ttffi!^.J.l^^...ri....il(.Wl*».iAfe
'.1(U.(^.^..^.k..M.^.c.^

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelnia.ce funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679, z 1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 iNr214, poz. 1806)
oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 oraz z 2002r.:
Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr200, poz.1688 i Nr214, poz.1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej wspolnosci maja_tkowej lub
stanowia.ce moj majatek odrfbny:

I.

Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: /iQ^.9^?.?..^.1? &*..:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ftM£...„%X?.MM£l..

papiery wartosciowe: MAIL Q^.^A.'^AA

nakwot? £^.....^gk.k$M..



1. Dom o powierzchni: ....flffi m% o wartosci: 1^.0...^.^...^.. tytul prawnyr| .„

2. Mieszkanie opowierzchni: ^..^H' nV\ owartosci:^..c^P.h^PB... tytul prawny M..cko.\*UM...
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ...?.!'.?^t.c-(£.i^iU^.^fi..A..^.^.C^ ,powierzchnia: ...i.°l/\...h&..
o wartosci: ^i?.:9.9.Q...M

rodzaj zabudowy: ...SkKXi&.l..$8&®XCt*
tytul prawny: .^.GV?M}..(..r.../^C^
Ztego tytulu osiajmalem(elam) wroku ubieglym przychod i dochod wwysokosci: .S.{9.2....2a

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: ..0...?.<Al..^..~ .dk(&.^^ Q.f.^.A...
k}..Qt$A.htk.7. IM

owartosci: d).--^-'-—•••—
^..5..\QQD...M.

tytul prawny: jU&(i&]^jL.:r...&^

III.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow:
Cyvji.....(3t<cJ IML.

udzialy te stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspotce: ...$^....$$.M# |̂

Ztego tytulu osiajmajem(ejam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .jflA&.fi^.Mj&M.

IV.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:
Ml....LU>k>JL^A

akcje te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: £^...xx9.

Z tego tytulu osiajnalem(eJ:am) wroku ubieglym dochod w wysokosci: .J&&..SW?.

V.

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

_(W ^JMCAM.



VI.

1. Prowadz^ dzialalnosc gospodarczaf (nalezy podac form§ prawna_ i przedmiot dzialalnosci):

-osobiscie fitei .<&B^.VW>1

wspolnie z innymi osobami .^^....Q^.T^.k^M..

Z tego tytulu osiajmajtem(eJ:am) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

.^^....s^.H^
2. Zarzadzam dzialalnosci^. gospodarcza^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podac form<? prawny i przedmiot dzialalnosci): ..A\&..S£*£.ty..kliA

-osobiscie <V.^ $#H^f

-wspolnie zinnymi osobami M^.....Q^9.'!^.9^..

Z tego tytulu osiajmajem(etem) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

..t^...$^tyk$*A...
VII.

1. Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): &A£...£h&ty[$M

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): Q448: Gb®$}d.54M

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): QM$ .Qy.SR.!)d..^VM

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): MA%....£b$..M.&lAA

Z tego tytulu osiajmajem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: /k'.Ur? Qwft.'M.kfii.

2. W spoldzielniach

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): .MA&. uL/QTAbiM

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): -."M^. 0^9.}}A.S<i<{

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 0A6JL 5^.hi..{jJA

Ztego tytulu osiajmaJ:em(§lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ..M4£..QhQ.hl.!iiiia.



3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarczaj

/yf....^,k.wy

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): (\dM 0^.M&JM.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....fi&^...8bM?SL\AM

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): /k\M.....6L&r4..QkWl

Ztego tytulu osi^gnajem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ...^M^....G^.fH.c^1

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

..?(Ma^^ ?L.^..\9l.A

IX.

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

SfoWU &M#£ $!£*?£.- %P.$Q.f. ~..(^S!i[**Mt5&s8 hfrakkuzld...
t?^.fMS^^.?^.V?r.

X.

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

(Vu£ d#M(>A



CZ^SC B

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

,5.e.A.?5 p.?i.1..4k.*£..<&...awuj,!.p.?..
(miei(miejscowosc i data)

1. Niewlasciwe skreslic.

2. Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3. Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


