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czfonka zarzadu—powiata,—selcretarza—powiatn.,—skarbnika '•• powiatn,
kicrownika jcdnostld organizacyjnoj powiatn, osoby zarz^dzaj^cej i cztonka
»i^ajB«-zagza4feaja€ego powiatowq. osoba prawnq oraz osoby wydajacej
decyzje administracyjne wimieniu starosty1.

Jfci3&_Bailli&wu.MM ,
(miejscowosc)

Uwaga:

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

2. JezeU poszczegobie rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezv wpisac "nie dotyczy".

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazan do majatku
odrebnego i majatku objetego malzensk^ wspolnosci;| majatkow££.

4. Oswiadczenie majatitowe dotyczy majatku Wkraju i za granicji.
5. Oswiadczenie majatikowe obejmujerowniezwierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa_ informacje jawne, w czesci B zas informacje

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

CZ^SC A.

Ja, nizej podpisany(a), H^^VO, Ik\fSuS{Uk \JW^^
(iiiiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) LL.D.L ABlSSL: w bls^k&
S^.b^ ^wfctottat y 3$!^

iufi±
( miejsce zatriidnrema, stanowisko lubfunkcja) 4

£(bv3L.kjtii & .uU.difek. %Q.(mJ^iM,
po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby peiniajse funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r.
Nr113, poz.715 i Nrl62, poz.1126, z 1999r..Nr49, poz.483, z 2000 r. Nr26, poz.306 oraz
z2002r. Nrll3, poz.984 i Nr214, poz.i806) 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 Nr 214, poz.1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w skiad malzenskiej
wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:



I.

Zasoby pieniezne: •

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: 1.!>.>.P. ^^

srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: NllX..

^-H

papieiy wartosciowe:

na kwote. ......../VWL .fiUfctU^..

1. Dom opowierzchni: .ffl. m2, owartosci: /u).L.jQ.Q.Q tytul prawnyW6to^l&lAS&0
2. MIeszkanie op&ierzcM^J. m2, owaiuM .i^!.^L... tytul prawny Mjk^L^
3. Gospodarstwarolne:

rodzaj gospodarstwa: .....M&& Bft&llib& ,powierzchnia: #1vL.6uD^.UM
oWartofci:.„.i^....jb.k.Sta. r.
rodzaj zabudowy: ...{Ui M..fe}.LUi
tytul prawny: fi[\AX. S^A^V-LUv .-
Z tego 1ytum-osiajmalem(elam) wroku ubieglym przychod ...J.ML...J^3SiuAA

idochod wwysokosci: Mi $A&Uj
4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: L^M^ .U$&«^....^^
.Ma....\.V. .^^^.^..H^.•.^.A1^,A...P..^^..^^
owaitos"ci::.£fi-Qt).... .'. .. J,.* U&J&&0 •

tytulprawny:.^.«WW^.iC IL \tkbA^\j&%b$W9-d.ti........

ffl.

Posiadam udzialy w spoBcach handlowych- nalezy podacliczbe. i emitentaudzialow:

.l^.......h\ja^L^ ,„.....„..

udzialy te stanowi%pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:

UmI tto^Uaj.
Ztego tytulu osiajmalem(elam) wroku ubieglym doch6d wwysokosci: ./VU4. fc^DJ^..C<N*v



IV.

Posiadam akcje wspolkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji:

./VxVe .b\to%UA*.

akcje te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: ...|ft\.£. .t>\fc^£.b^

Ztego tytulu osia£nalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .Ml USj^&Vl

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 nastepujace mienie, ktore
podlegalo zbyciu wdrodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, odkogo:

&.W&1m,.

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza.2 (nalezy podac forme, prawna. i przedmiot dzialalnosci):
M& .0\b%ciM ..
-osobiscie NK. .&£^y^..

- wsp61nie z innymi osobami KM.it .d»k.Ok.

Ztego tytulu psi^gn^Jem(?lani) wroku ubieglym przychod i dochod wwysokosci:
M.£ jb!

:psiagn^lem(?

2. ZarzEydzam dzialalnosciq. gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pehiomoprikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawnyiprzedmiot dzialalnosci): ..iVdX D\t)!^.^^M.

-osobiscie (fSSL. bWW.CAyU/.

-wspolnie zinnymi osobami l^k fe\£.^.yA*ftL

Ztego tytulu osi^gnqlem(§lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ...-(yi^...^!9!^^.Wi^A.



vn.

1. Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spoflci): (M. D^y^-WAL.

-jestem czlonkiem zarzsyiu (odkiedy): £mU .?.^..!y.-r.i^L

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): [aMX. xM

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): !)(&L. G^.^.WyN^i

Z tego tytulu osi^gn^em(§lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: jmL...JM^

2. Wspoldzielniach flJAfc. &!

-jestem czlonkiem zaizqdu (od kiedy): $\A£. t)\lD.!^L^L

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (odkiedy): ....£mt b.>P..^WJ\jL

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy): —ftj\AjC !Q\!0..^.>d^

Z tego tytulu osi^gn^lem(^i:am) wroku ubieglym doch6d w wysokosci: .ImSL

3. W fimdacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarcz^

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): fjji.V Sto^ASi&Ci/.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (odkiedy): AftAv. .Difc^LW.\|

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy): |)ftAX .U\D.^LLM/.

Ztego tytulu osi^^temfelam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: $\mL.v\P..^^

Vffl.

Inne dochody osi^gane z tytulu zatradnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c,
z podaniemkwotuzyskiwanych z kazdego tytulu: v

IJ^aSk rXj^^^S^ j^j&tSSLS^ .^.,.3.LS..Sk



IX.

Skladniki mienia nichomego o wartosci powyzej 10000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji): .Mil* (Ata^S&L\Y,5.

X.

Zobowiqzania pienigtne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gni?te kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zpstaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci): ....[ml JfDxfe.W.ClM

CZ^SCR

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

%^.^ ^a^M< v^^oi^
(miejscowosc idata) U (podpis)

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

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Niedotyczy radnadzorczych spoJdzielni mieszkaniowych.


