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OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE L

ezlonka zarzadn powiatu, sekretarza powiatu, sknrbnika powiatu,
kicrownika jednoctki organizacyjnej powiato^oby zarzqdzajqcej i r/Ionka
organu zarziidznjn/f^ powiaf"W<i "™hq prawna oraz osoby wydaj^cej
decyzje administracyjne w imieniu starosty .

J||W.C M.^dnia AllLWJk.. r.
/(miejscowosc)

U-rxro rro •

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

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadkn zastosowama,
naleiy wpisac "niedotyczy". .

3 Osoba skiadajaca oswiadczenie obowia_zana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazan do majatku
odrejmego i majatku objetego malzeriska_ wspolnosci^ maja_tkow^.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granic^.
5 Oswiadczenie maja_tkowe obejmuje rowniez wierzytelnoscipiem?zne.
6 W czesci A oswiadczenia zawarte sa_ informacje jawne, w cz?sci B zas mformacje

niejawne dotycza.ce adresu zamieszkania skladaja^cego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

^podpisanyfa), &B*. %Mk. kjkmJtte*M&.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzonyta) ILJtBpmL ^Al , .M^U^MU^^^i^..[uuzuuyvv •••••• • p..,..-.v~.^ r ^ L O ^ 1 -y- "• '//.-// c/

...mtm<hm.<L d SiM?.$k#l MwQt,tc>.<t^pn ^...3Mij....,MiaMcj...
J&t&& /ki^C

fmkftt$M0 /£ M^u<mui !^&xM^..-..MSfi.eiMt,
( miejsce zamidnienia, stanowisko lubfunkcja)

po zapoznaniu si? zprzepisarru ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. oprowadzemu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r.
Nrll3, poz.715 i Nr 162, poz.1126, z 1999 r. Nr49, poz.483, z 2000 r. Nr26, poz.306 oraz
z2002r Nrll3 poz.984 i Nr214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
osamorzadzie 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 wchodza.ce w sklad malzenskiej
wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:



I.

Zasoby pieni?zne: ^

-srodM pieni?zne zgjpmadzone wwalucie polskiej: P.. ~ «
jgrtofe IQ.Q30U_zA

i^rimL aki" *A
srodki pieni?zne zgromadzone wwalucie obcej: M&....-^.^-C&U

•papiery wartosciowe: ...fA^L .CCfix!

.na kwot?.

n. _ • _ f
1 Domo powierzchni: M m2, owartosci: AP.0M.QM tytuiprawny .jfti^ML
2. Mieszkanie opowierzchni: m , owartosci: tytul prawny

3. Gospbdarstwa rolne:

rodzaj gospodarstwa: /id^.....^^^ powierzchnia:
o wartosci:

rodzaj zabudowy: •••••;

tytul prawny:

Ztego tytuiu osi^gn^lem(?lam) wroku ubiegiym przychod

i dochod w wysokosci: • '•

4. Lone nieruchomosci: h A

powierzchnia: ...dtMkQ,....!UiMdomS.Q,. toM...^^?^.
M.....^d..-...l a-fs.iL* k.l±..m..

owartosci: Ml9?.tt.

tytul prawny: ./McMUQW..

ffl.

Posiadam udzialy wspo&ach handlowych -nalezy podac liczbe. i emitenta udzialow:
..; mi. <i$fy.wfy :

udziary te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspcMce: Mt.M&ty&ljf.

Ztego tytuiu osi^gn^lem(§lam) wroku ubiegiym dochod wwysokosci: ...fi/UL.



IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

m.t <LQb$k$. •.

akcje te stanowiqjpakiet wi?kszy niz 10% udzialow wspolce: w0L.„wQ^&^

Ztego tytuiu osi^gn^lem(?lam) wroku ubiegiym dochod wwysokosci: ..../^£......$6I

v.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odr?bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast?puj^ce taierrie, ktore
podlegalo zbyciu wdrodze przetargu -nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo:

M± d>oty.<aty-

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcz^2 (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):
M&....d$kdCMj, ."

- osobiscie

wspolnie z innymi osobami.

Z tego tytuiu osi^m^lem(elam) wroku ubiegiym przychod i dochod w wysokosci:

fd\L Mi\
2. Zarzadzam dzialalnosci^ gospodarczq. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

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

MLIL Qh9.kA.mL '.
- osobiscie •

- wspolnie z innymi. osobami.

Z tego tytuiu osi^gn^lem(?lam) w roku ubiegiymdochodw wysokosci:

./Ut <



vn.

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

mt doMcafy
- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem czlonkiemradynadzorczej3 (odkiedy):

-jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej (odkiedy):

Z tego tytuiu osiqgn^lem(?lam) w roku ubiegiymdochodw wysokosci:

2. Wspoldzielniach MbL Cb.ki

-jestem czlonkiem zarz^du (odkiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuiu osi^gn^lem(?lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarczq.

ML .Qk(^.(^.
-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuiu osi^gn^lem(?lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

vm.

Inne dochody osi^gane z tytuiu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c,
zpodaniem kwot uzyskiwanych zkazdegp tytuiu: oiQ.CltOM. .pfiMZXQ.

& hL^ mhidj^ ^.cA&d....M^.a..„
^.2r^^ i



EX.

SMadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rokprodukcji): ..

fa m^ckdd K£^ CLASSLG.
a&L pfaduM. /.l?P/,..-.^.(2PO..£ :

x.

Zobowi^zania pieni?zne o wartosci powyzej 10000 zlotych, w tym zaci^gni?te kredyty
ipozyczki oraz warunki; na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

.m&« datyMtfy - -•

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

(mieyscowosc i data) (podpis)

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

i zakresie gospodarstwarodzinnego.
3Nie dotyczy radnadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


