
CZ^SCA

Ja, nizej podpisany(a),

STAROSTWO POV.
w Biaiej Podlasi

WYDZIAt 0

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

mika powiatu,
mgaeyjaeJHpo^atu, osoby zarzqdzaj^cej JUeztoiika

)ba prawnq oraz osoby wydaj^cej
decyzje administracyjne w imieniu starosty . . i

m>.3m, 6nM.sk.mk.,
(miejscowosc)

Uwaga:

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

2. JezeU poszczegolne rubryki nie znajdujjj. w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezv wpisae "nie dotyczv".

3. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazan do majatku
odrebnego i majatku objgtego malzenskj| wspolnosci^ maja_tkowa.

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

niejawne dotyczq.ce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomoscL

bhrn^a^ !sS^^..^.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

^dmwM %dsd^
S.ic^Q.4teq Md^k. r

i.^.oL hm, J £k££a^
( 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. Nr49, poz.483, z 2000 r. Nr 26, poz.306 oraz
z2002r. Nrll3, poz.984 i Nr214, poz.1806) oraz ustawy z dntirS czerwca 1998 r.
o samorza_dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 oraz z 2002 r. Nr23, poz.220,
Nr62, poz.558, Nr 113, 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 maja_tkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:
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Zasoby pieniezne:'

- srodki pieniezne zgromadzone^w walucie polskiej:

Mil dbtikati

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:.....

fJJLL ddMMl.

- papiery wartosciowe:

,na kwote_.

n.

1. Dom o powierzchni: m , o wartoscisci:i^....(k.4l.CiM4..tytul: prawny.

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytuhi- osiajraalem(e_lam) w roku ubiegrym przychod

i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci: , , ..i » ^ ]
1
x

powierzchnia: 4 C^.^ ^MM.
£| QQL&1. JkJLM.

owartosci: ...:aL:..i:..^£iQ^...M
JLOLOgq iA...

tytul

bf a0.,.O©0 i£
prawny: ..o) (fi^..d.C^L

bj. ^.5.wia\.^..c^

., powierzchnia:

2. Mieszkanie opowierzchni: .49.... m2, owartosci:8fiR.00j3„. tytul prawy(^.p^.^P^°
3. Gospodarstwa rolne: %

rodzaj gospodarstwa: fiJL^....\jLU^i^S^..

ffl.

Posiadam udziary w sporkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udzialow:

pk. dD^rn..

udziary te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:
/uA.... ok^cM.

Z tego tytuhi osi^gnalem(?lam) w roku ubieglyrn docho^ w wysokosci:

(ml dsmsjl



IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:
[CM

akcje te stanowia_pakiet wiekszy ni^; 10% udzialow w spolce:
/Liu,..

Ztego tytuhi osiagnalem(elam) wroku ubiegtym dochoH wwysokosci:
.juui dkmtJA.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majajku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej 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 dat? nabycia, od kogo:

IIZIIIIIIIIm^...

VI.

1 Prowadz? dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac form? prawna_ i przedmiot dzialalnosci): ..
'\QW../yxi

osobiscie.

.AUx..
wspolnie z innyrni osobami.

V
.(\Mk.

Ztego tytuhi osi^gnaiem(?lam) wroku ubieghymJprzychod idochod wwysokosci:
fiWL .C

2. Zarza_dzam dzialalnoscia_ gospodarcza_ lub jestem pVzedsJtawicielem, pernomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawna_ iprzedmiot dzialalnosci):

pia,..
- osobiscie $

/V\M_

wspolnie z innyrni osobami

253ZZqLq
Z tego tytuhi osiajmalem(eiam) wroku ubieglyrn dcbho$. wwysokosci:

/yul...



VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki)

Amsl
- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

Amx
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Lux,
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

AWL ah
Ztego tytuhi osiajmalemfelam) wroku ubieglyrn dochod v^ wysokosci:

2. W spoldzielniach.

-fiJJL
••v

.MIL

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): ....^...

AUL
-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

/lot d&&
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):..

, AuL. do.
Z tego tytuhi osiajmaJem((elarn) w roku ubieg

/\AAL.
3. W fundacjach prowadzacych dzialahiosc gospctda^pza.

AML..
- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy)-..

__ _ ..,..(\AJ&,
- jestem czlorikiem rady nadzorczej3 (od kiedy

Ami
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiec

MAL..

Z tego tytuhi osiajmalem(elam) w roku ubieglyrn docrfcd v^ wysokosci:

.fiMl....Q^\.(M..
vni.

Inne dochody osiagane z tytuhi zatrudnienia lub innej dziaiabaosci zarobkowej lub zajec,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytuhi:

zpgg3*



IX.

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

Qi ^ouutAjDoDoi escrow Qm.....hmM: l^sSS/. «<-*-_•, m

Zobowi^zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty
ipozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzieloue (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

..CM.../tUX..

CZESC B

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

y>Msm
1Niewlaiciwe skreslic.
2Nie dotyczy dziaialnosci wytworczej w rolnictwie w zakxesie produkcji roslinnej i zwierzecej, w tor

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


