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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

czEonka—zarz^du—powiatu,—sckretarza—pewiata^—sfearbnika pH&wta4%-
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarz^dzajqccj i czlonka

-ofgann—zaFza4zajaeego powiatewa^ osoba prawn^-Qi^az^-es»by-^wydaj^efrj
deeyzje administFaeyjne^v imieniu starosty-^

%.^lU&ec.2oSmL dnia m.QLlQd{/.L
(J (miejscowosc)

r.

Uwaga:

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

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

3. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazaii do majatiku
odrebnego i maja&u objetego malzensk^ wspolnoscia^ maja_tkowj|.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czfsci 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), ..jl.cbzit.^lO.k wfejeL

/a?. )difdim£cu.^.d.la$um,

(iraiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

wadzony($£d:.Q&JMli§L w a£iAdLOi&.
Jlfx&khi....2e3..fxiLLL 52k6l....£kano..w..Lc..imj.?rk

( miejscezatrudnienia, 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. Nr23, poz.220,
Nr62, 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 malzenskiej
wspolnosci majatikowej lub stanowiace moj majatek odr?bny:



I.

Zasoby pieniezne: •

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: ..1~?..:Q.QQ..rr.....2.L.

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: ....Rl£....CLQujC.i<lj

-papiery wartosciowe: M)£....Cbi2kUG.IM

nakwot? Olt...dohjQm .'

n.

1. Dom opowierzchni: 22.(2. m2, owartosci:.A5.Q...QQCh£k.t^xA prawny aa52Sf3G '̂..LR2Q/Y^^ >

2. Mieszkanie opowierzchni:dj2hpijm2, 0wartosci:M.&QMQ.VA... tytul prawny fH£..d£^jSMJ.

3. Gospodarstwa rolne:

rodzaj gospodarstwa: ...Bi£...CLQp|CfcW ,powierzchnia: W£...djJ.lU£.ou
owartoSci: JOSJeudjajupLU
rodzaj zabudowy: &i£...jdtQ.M.Q.toj.
tytul prawny: .MSL...doiUG.ttj
Ztego tytulu osiajmatem(elam) w roku ubieglym przychod ..f)AG....CLoTUGl<U.

idochod wwysokosci: ..M&...DlohjCiU
4. Inne nieruchomosci:

pov^it^chma:....d2ialta.....fnJ....c^Mem. G.SD..m.

o wartosci: ..^J....L.:.^LO.O., £XZ...

tytul prawny: .LQXQJbDO±LS.WCL\ft£k...n$ub}.S.

ffl.

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

z

a^a.....u.ci(ai.a....^ zi.

udzialy testanowiq. pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: 0LQ...qLq1U..QMa.

Ztego tytulu osiajmalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ..}i.!&.:!UU...r...£..L



IV.

Posiadam akcje wspotkach handlowych -nalezy podac liczbe iemitenta akcji: (iJ£...dx2VjCUj....

akcje te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: .jOl&...CW..UjCI.U

Ztego tytulu osia^ajtem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .Rl£....CLo.tlj.Q.Uj

V.

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

M9.....QjQ.h4Ch.,,

VI.

1. Prowadze. dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac form? prawna_ i przedmiot dzialalnosci):
0.ie....do.hjC2M.

c
osobiscie ..S\AE..XM}.V4C.iU..

wspolnie zinnymi osobami ....£).(2....&u(2pd.C£&j..

Z tego tytuluosiajmafem(elam) wroku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

Mz....djQhj.c&t.
2. Zarzadzam dzialalnoscia. gospodarcza_ lub jestem przedstawicielem, pemompcnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podac form? prawna_ iprzedmiot dzialalnosci): ..t\ig..CLQ.hj.e&U.

- osobiscie .M&...JUO.iU-C6U.

-wspolnie zinnymi osobami ..j/!)i£....Cl0.h/Cllj

Ztego tytulu osiajma_lem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .DlC....cio.fk.CZ.u.



vn.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): DiC...(Xi2p^fCLU..

- jestem czlonkiemzarzadu (odkiedy): .Ml£...U&AU.cLU

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..W.Q..Cio.lLjC.kU

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..J0J.(l..iM2.LU.Q^U.
O (J

Ztego tytulu osiajnialern(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .pl£...CM2hf-C.i^f...

2. Wspoldzielniach m&....U{2.MC.Uf.

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): .iOJ.C.diO.ly.C.lLf.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .jf}).&...QLQ.bj.CALf.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy): ..RlS....CM2.i2f.C.lu

Ztego tytulu osiajmalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: J?iL£..JOLo.kf.S.iU..

3. W fundacjach prowadza_cych dzialalnosc gospodarcz%

.m.e.....ch.tu.Qiu.
-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): ...f\\£...d0.hlClu.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .Mi&...CLQ.tMQLU.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): M).E...UJJ.tu.CLQj.

Ztego tytulu osiajmalem(eiam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: fl].£...QjC?.tkC.&U..

VIII.

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

.dk?c.b.dcZ..z....^..to Z<fJ£.2+A.A...*dE..
dach.6.d.....2. tu.tulu 7.afczua!.al£m.a. ^.l<S2-..Zr..QA.L.L
iAa.£...Jx6dIa. kl^e doJ <-*



IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji): J££lt&UtS. SC.E.W..C
mk...aodakii. 2QQ£...^m<X.i£rf$la...(^pri^
.$/i3#DL..T£!?..£&(X^ LGQ&A. Lbra^naM
J..(fiQjjfeL.n3ahi$fal

x.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gni?te kredyty
ipozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci): .jQi£...£%&..ujC.lij

CZl^SC B.

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

AaIaSoc/^h.3ac?9.?o^r- <sks£. ^lk
(miejscowosc i data) (podpis) f

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

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


