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OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE

L.dz ;

eztonka—zarzathi—powiatu, s^retarz^-ptrmatu, s^karbmfe-^-jpnmatM,
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby-zarrz^dzaj^e-ej-j-czlonka
organtr-zayg^d-zajqccgo—pow4a^ow^-osuiba-^prawn%-o^az-asnby__wjdaj^cej_
deeyzje-ad^d^is^aeyjfie-w-imieBiu-staxuisl^-1.

MA^L.2lfI... dnia .JfM..^k r.
(J (miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skladaj^ca 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 sldadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow maj^tkowych, dochodow i zobowiazari do majaticu
odrebnego i majqtku objetego malzenska^wspolnosch} maja_tkowq.

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

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

CZ^SC A

dpisany(a), Atkd.k.^. MdC*W>hi...Ja, nizej po
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) MJikdlZSL w hiduMju^L %£/ml<^...

.^S£./.^.:.MmS.u mc£&£&)£.....te...M$^ (fyteMu......
( miejsce zatrudnienia, stanowisKo lub funkcja) U

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pemiace 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
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, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza_ce w sklad malzenskiej
wspolnosci majatkowej lub stanowiq.ce moj majatek odrebny:



Zasoby pieni?zne: • . _ '

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: b..6u..d.k.k>,j...jJ.^ L../Y...

-srodki pieni§zne zgromadzone wwalucie obcej: ^.UL^c.^. U.&JJ...

•papiery wartosciowe: ^£.....Qu£^&4i

nakwot? (d±£ fl^^Cdfej..

n.

1. Dom o powierzchni:

2. Mieszkanie opowierzchni: ALL m2, owartosci: £?M*£... tytul prawny .^k^^tSk^ ^
3. Gospodarstwa rolne: "

rodzaj gospodarstwa: (&£.. ^9^.C4d^ ,powierzchnia:
o wartosci: &k?.£

rodzaj zabudowy: ££f.£

tytul prawny: iMlL QZQ^.Q^.
Ztego 1ytulu-osi^gn2|lem(?lam) wroku ubieglym przychoa. 04E
i dochod wwysokosci: frfcl.vT. Cm

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: (Ad.L

,m2, o wartosci: tytulprawny U*C

o wartosci: (d#£

tytul prawny: k$£.L.

in.

Posiadam udzialy wspolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow:
: : CU..I

.6^.

q. pakiet wi?kszy niz 10% udzialow wspolce: (Ad\L Qx&ifc{udzialy te stanowi

Ztego tytuhi osi^gn^lem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: &££.£..

Cty



IV.

Posiadam akcje wspoflcach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji
W..L....

"Til!
akcje te stanowiq. pakiet wi?kszy niz 10% udzialow wspolce: £dd!C...

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

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku
odr?bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz%du
terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast?puj%ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu wdrodze pizetargu - nalezy podac opis mienia i dat§ nabycia, od kogo:

.(M.. \QUA^..

VL

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarczq. (nalezy podacJorm? prawny iprzedmiot dzialalnosci)-
(Ait

- osobiscie C/CdC

- wspolnie z innymi osobami &&£.£. c^..

Ztego tytuhi osi^gn^lem(?lam) wroku ubieglym przychod i dochod wwysokosci:
Q<d£.

2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedftawicielem, pelnomocnikieirLtakiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawn% iprzedmiot dzialalnosci): .££<.£ C^k£l/^\

osobiscie (Ad.t. P^Q^iaC^^
T

- wspolnie z innymiosobami k0.£..

T
Ztego tytuhi osiajnatem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci:

cut



VII.

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

-jestem czlonkiem zarz^du (odkiedy): &&£ Qf&faL

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): UA.L @~i

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): LdSt.Z GxQS^&k^

Ztego tytuhi osi2^gn^lem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ...££*.C.

2. Wspoldzielniach (&*£.. ^SQ^jCc&i^.

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): LiAX,,..

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): (dd:£. QG^.C^y^

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy): (tidX. Gf&fCu^

Ztego tytuhi osi^gn^lem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ....££?.£ QW^&k

3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarczq.

M£ G&^.My.
-jestem czlonkiem zarz^du (odkiedy): (4&C. QSM^lCtc^

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): £&?.C. Q^Q^.Cd^..

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): (&£..£...

Ztego tytuhi osi^gn^lem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: {&!£. Lfctt^A

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytuhi zatradnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c,
zpodaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytuhi:

III U^.m.Jm ^4/^u,N%
Akk Qo lunouAr uecmfa JL2LH I****

suma" T9h\\io 7 jm &.&<%>Z*"V



IX.

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

.(aaL Q^ki.^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, w jakiej wysokosci):

cut.

CZ^SCB

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanienieprawdylub zatajenieprawdygrozikarapozbawieniawolnosci.

^.Jlpc wt, /$*£..h- 'iiA^
ejscowosc i data) (podpis) '

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

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy radnadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


