
STAROSTWO POW

OSWIADCZENIE MAJATKOWE 2014 04- 3 0

czfonka—zarz^da—powiafrg,—satatarza—powiafa, • skarbnilca powiafa,
Iderowiiika fodnostlri organizaryjnpj pm*™^ o™hy w^dzajacej i czfonka.
organu zarzqdzajaccgo powiatowq osoba ptawaa oraz osoby wydaj^cej
decyzje administracyjne wimieoiu starosty1.

tea mm.t^hi(h:.ML,
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego
i zupelnego wypelmenia kazdej z rubrylc

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdnfo w konkretnym przypadkn zastosowania,
naleiy 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^ majatkowsj.
Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy majatku Wkraju i za granic^.

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. Wczesci Aoswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas informacje

niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia niernchomoscL

4,

CZ^SCA.

Ja, nizej podpisany(a), ^LMjR. \MiB.A(l£2Kih[k &(
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

^»»-»X&DU&Lu ft(ftfcft ft*iSnp
AiAS&SIUq. jkuMJM k...£JA.tS jMUssWei
%m&ol i ^

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. oprowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106 poz679 z 1998 r
Noi3 P(f715 i Nrl62> P°zJ126' z1999r..Nr49, poz.483, z2000r.'Nr26, poz.306 oraz
z2002r. Nrll3, poz.984 i Nr214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r
osamorzadzie powiatowym (Dz. U. z2001 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 Nr214, poz 1806)'
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej
wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek odr^bny:



Zasobypieniezne:• /. r ,v~

-srodH pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: ^z^h:...

srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: ......|^Iy.—J$dA.^is.v~i.

-papiery wartosciowe:

.nakwote4tL..Mk.ttk

* :dlo.^0^ci:J2a)so ^«i»|1. Domo powierzchni:'..LJ..W... m, o wartosci:

2. MBeszkanie opowierzchni: V\5.... m\ owartoAmfl.k.... tytui prawny MLSDlIU' f
3. Gospodarstwarolne:

rodzaj gospodarstwa:

0wmosa: ,fiferg^^rodzaj zabudowy:

^w.........^,^ 2BSE

..0&i^

c

Z tego ty1xilu-osi2ign2|lem(§lam) w rofcu ubieglym przychod.
Mmdochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci: nr)t S"

-A
o wartosci: ......

tytul prawny: J c

ffl.

Posiadam udzialy wspoHcach handlowych -nalezy podac liczb? i emitenta udzialow:

...Adikilk - •• •

udzialy te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: .M.L.y......C^l^..kk

Ztego tytuhi osiajnalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokos"ci: \)J..[j s^Qihi/..h.



IV.

Posiadam akcje wspoHcach handlowych -nalezy podac liczbe iemitenta akcir }y^ t
£cOJa^. ; _ZZZ

akcje te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: |).i.6.....,-2!D.l..^...l^k

Z'tego tytuhi osia^nafemfclam) wroku ubieglym dochodwwysokosci: ..M.E....JfeJ.tZQi^f

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytonalnego, ich zwiazkdw lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore
podlegalo zbycm wdrodze przetargu -nalezy podac opis mienia idate, nabycia, od kogo-

:M:Mmi::i::::::ii:i

VI.

1PSjT^? ^^f^^cgo^odarcz:^Cnalezy podac form?prawnyiprzedmiot dzialalnosci):

-osobisde ^LSZ^EfeSZZZZZZZ
- wspolnie z innymiosobami. ESZ35ScS7

Z^^Wr°9Si^f1^em(?Iam) Wroku iMc&m przychod idochod wwysokosci: ....Uiil

2. Zarzqdzam dzialakoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, pemomocnikiem taMej
dzialalnosci (nalezy podac forme prawna. iprzedmiot dzialalnosci): |lIE..n^2^L

-osobiscie ••••iZEIMS^^

-wspolnie zinnymi osobami Mill .-s^Q.I.._.^.L^.

Ztego tytuhi osia£nafem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ...fiG JSCS^^



VTf

1. Wspoflcach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ....^i.....V. -20.(-^/-W~l •

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): .....^...L^......e4X)..Lhl

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .....fUL£....t*^0..^1

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...Uik s2nlh.L&h.

Ztego tytuhi osiqgnalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ...\UL&---^4-^-i^H

2. Wspoldzielniach |lLb. JMl..^..G?ii - • •

-jestemczlonkiem zarzadu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od Medy): —.^J.iu ©ZQ.p-.Uk3

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od Medy): ..y.i.U.—^...A.si.U/..

Ztego tytuhi osiqgnalem(eiam) wroku ubieglym doch6d wwysokosci: .....:^).Ll2....=s2D..|.!l W

3 I W rundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.
:m.......Mkoi^
-jestem czionldem zara*du (od kiedy):..... jMly_„.-„s^La.tfe.i...-

iEZKSSE

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): —LLLL ^jD-i.-i •"?••

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytuhi osiajnalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ..tL.LL.J!.Q±3.... L

Inne dochody osiajane z tytuhi zatrudnienia lub inftei dria&hiasci zarobkowej lub zajec,
zpodaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytuhi: k//.^£Q...M • •



IX.

SkladniM mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przw)adlai pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model irok produkcji): M^h\}oZSfOMt}Jf ~"

'. Mi

X.

Zobowiazania peniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, wtym zaciajmiete kredyty
ipozyczh oraz warunb, na jaMch zostaly udzielone (wobec kogo, wzwkzhi z2
zdarzeniem, wjaMej wysokosci): |}i.E 3&/W^

CZ^SCB

Powyisze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz napodstawie art 233 §1 Kodeksu karroo
za podame meprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnos'ci. *

Ja^SfgLl
1Niewfasciwe skreslic

3Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


