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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

czlonka zarzadu powiatu, selcretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajacej i czionka organu zarzadzajacego powiatowq. osobq.

prawnq.

oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu starosty

(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda_, starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja_w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "niedotyczy",
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow

maja_tkowych, dochodow i zobowiazan do majatku odrebnego i majatku objetego maizeriska_ wspolnoscia_
majatkowa_.

4. Oswiadczenie maja_tkowe dotyczy majatku w kraju i za granica_.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sa_ informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotycza_ce adresu

zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

ja,„i*j podpisa„y(a), Mhlaid xMf^*!s$i
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

»rodZ„ny<a) ^-°1.:.}^.. w &^5. ^OUO^UCL

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petniace 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 i Nr 214, 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 matzenskiej wspolnosci majatkowej lub
stanowia^ce moj majatek odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

/CTO£ d^'^tu^
srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wartosciowe:

JJX'C ^n^.
na kwot$



1.' Dom opowierzchni: ..A.fA m2, owartosci: ^.^PP^tyM prawny ^..9^^.^
2. Mieszkanie opowierzchni? '̂.C...W^f,-o wartosci: &W^..$#Aa tytul prawny .Jr*?&....$}!$f.,. •
3. Gospodarstwo rolne: . ,.

PM^^A.^^ ,pow1erzchma:...4...t£.V
k.Q...QM>.S

rodzaj gospodarstwa:

o wartosci:

rodzaj zabudowy: ..Qj(^...1.M^....,....sM^.^9r..i . '̂(*i
vut "ra^: &&**& mat*** Sol l
Z tego tytulu osi^gnaiem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci; f'

, T • h >• efocMcf > If) fa4. Inne nieruchomosci: a y JJ+

powierzchnia- 0 tltf) /lu " dl, hdb^ CfoliA/UU £%Ul
:::::i:::::::5:3::z:::::::::t::::

o wartosci:

••r

tytul prawny: J?Y.J..V?X3^$*k..w.

III.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow:

p£"t ftc'ka^
udzialy te stanowiq.pakiet wiekszy niz 10%judzialow w spolce)voA\ama

I Olvhc

Z tego tytulu osiqgnajem(^lam) w roku ubieglym/docnod w wysokosci:

IV.

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

akcje te stanowiq. pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:

.amL d<vKc£q
Z tego tytulu osiajmaJ:em(e_lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

fJAA* c^.n..^
V.

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

I



VI.

1. Prowadz? dziaialnosc gospodarczq. (nalezy podac form? prawnq. i przedmiot dzialalnosci):

osobiscie. ju^c ^^5. ^^

- wspolnie z innymi osobami
CQyC t&GszA^ct*}

Z tego tytulu osiajmaj:em(?lam) w roku^ubieglvm przychod i dochod w wysokosci:
lAAt ^heq

2. Zarzadzam dzialalnoscia^ gospodarczq. lub jestem'przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawnyi przedmiot dzialalnosci):

"XXa/'p
- osobiscie 1. _....

-wspolnie zinnymi osobami f^.L $^M&??1

Z tego tytulu osiaj2,naj:em(?lam) wj-okumbieglym przychod i dochod w wysokosci:

VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):....^ p.....f.

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

wj-okumbieglyHi przycnod l d

Jp^i ^vH
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): „ v. L. /

JJxv WW
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):... \ 1

Z tego tytulu osiajmajem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokoscf:lochod w wysokoscf: .

2. W spoldzielniach . v f
JjMy tK^..t\^.,

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): .\ /. /. ...(.,

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): v. 1

"$y?£ "$fa"Kt£*

..V....
Z tego tytulu osiaj;nalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci



3. Wfundacjach prowadzacych dziaialnosc gospodarczaj {
Cl&}t Oi^HiO

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiajmajem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.

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

:ff:;^i;:M::::z::M:r::±c^:
IX.

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

X.

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

a



CZ^SC B

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

&y; ?0oa. tfAM
(miejscowosc i data)

1. Niewtasciwe 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.


