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OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

-za—pewta-tu-, -skarbflika—powiafay
-zarzqd£aj^€ej-t^z4enka-

wgaflii-^arz^dzajaeege-pe^iotowq osobo prawnq oraz osoby wydajqcej
decyzje administracyjne w imieniu starosty .

Tem.td.. dnia IS,B,M,
(miejscowosc)

Uwaga:

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

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja^ w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac "nie dotyczv".

3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majqtkowych, dochodow i zobowiazari do majatfui
odrebnego i majatku objetego malzensksj wspolnosci^ maja_tkow^.

4. Oswiadczenie maja_tkowe dotyczy majatku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje

niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a)

urodzony(a)....

c?s^0w A^MOtfr:.. d......&.^€W

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

c^

tUIj/tA
( miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniace 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 Nr214, poz.1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej
wspolnosci majajkowej lub stanowiace moj majatek odr^bny:



I.

Zasoby pieniezne:

-srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: ...^&:.&.Z^..

srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: i^^....Jl^.^..^^y^^

•papiery wartosciowe: l/t.Wr..... @y?tf^& °/^

nakwote. CiM. 3&^C?<>7
II.

1. Dom opowierzchni:/#2.. m2, owartosci: M&.^^Ql..... tytui prawny M£l.MC....
2. Mieszkanie opowierzchni: Am2, owartosci:/^.^f^tytul prawny Mk...f^¥/'V
3. Gospodarstwa rolne:

rodzaj gospodarstwa: UjhtMfy.. m&&. ,powierzchma: .^jJl. ^
owartosci: ^P^fi..
rodzaj zabudowy: (S.i^Zr. ^^^^<Q^^^!2
tytuJ prawny: M./®A./^.G2.*...
Ztego tytulu osia£natem(ektm) wroku ubiegrym przychod $&.&.
i dochod wwysokosci: &(&.&..

4. Inne nieruchomosci:

powierzchma: /Id&Q.^.. rz..../^^.....,f^^}<^7^^pe^

owartosci: /I^..^.~l^.T

tytul prawny: J^^^.^^.^.l. J^^J^^'^^r

III.

Posiadam udzialy wspolkach handlowych -nalezy podac liczbeyi emitenta udziaWw:
tt:^....zte,t.7f:2'c-7..

udzialy te stanowi^pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: l^.i^....^^^<i^^T

Ztego tytulu osia£natern(efcm) wroku ubieglym dochod wwysokosci: $h&....!$%^^..



Posiadam akcje wspohkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji: .M.f&T..

akcje te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce: ^.r^....Wk?..../.. ./.

Ztego tytuhi osi^gnajem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ....L^.tt.. ¥..M.y~......2

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

'WMI^^^i

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza^2 (nalezy podac form? prawna_ i przedmjot dzialalnosci): ..

(^kl.^^^J.....^^^^^r. ^A.Jf<?..^^.....^<^^^^t..

^.//^^fM.t^...l^<^^M.^...
-wspolnie zinnymi osobami k4.F&. ^^.L^.^.^.Z^'..

Z tego tytulu osiajmajtem(?larn) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

/?l«ip^^
2. Zarzadzam dzialalnosci^. gospodarcza_ lub jestem przedstawicielem, peinomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):

i^....^t^.^7..
-osobiscie l^.fe &^^0^7.

-wspolnie z innymi osobami M.t&..?^zl¥.....y.^'./^.../^..

Ztego tytulu osiajmajem(efam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ...*™5:..izZZ:. ffiz^.Z/



1. Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): Cll.^....^Z^.^Y.l^^Y..

-jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): (!i^...<^4 ^^tZ

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ^f.l^r.....^^ %VZ? "Z.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Jfcli&..&&&^%&1?7
r

Ztego tytulu osiqgnajem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: {$&.

I. Wspoldzielniach ///.^ .^^/^ ^0*

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): Uh^....Q{!^^/^7

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): (<$k..£^''2*'*?£/"

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ^^...^P'^/^^?

Ztego tytulu osia£natem(e>m) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .M.f£..^Q^.^^i

3. Wfundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza^ /
Mfe &&V**7

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): 6f$& ^^Lj^.^^.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ^f/^T ^^^^^y7

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): J^d^...^^^!^)

Ztego tytulu osia£nafem(e>m) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ...^^...^^2^7

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowei lub zajec
zpodaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytulu: +
<^«^m^. <££bJii^

r /



IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdpw
Ip.I i rnk nrodukciiV A^^^^^M. <?lQ.1&.^mechanicznych nalezy podac marke, model i rokprodukcji): /'.'... .^f^f^r^M. &Q..Q~:..... ? r

Z, Sm^^^'7 €D^^L 3/^r,"&:^J'^Ah^<^^ .^.

..e,..3.qb.£4*. ^M^t^M^.. &.kS^ff. .2^..

x.

Zobowiazania pieni?zne 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): Zr2/fe? C4c&!T.^f/..^r.^r..

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

'/mipiQrnvuncr i rlaffl'i'(miejscowosc i data)

1Niewlasciwe skreslic.
Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnicrwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.


