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OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE

czlonka zarzadu powiatu, sckrctarza—powiatu^—skarbnika—powiatuy-
iderownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcoj i czlonka

—organu—zaFzadzajj|eego powiatow% osol^a-prawna-ofaz—osofey wydaj^cej—
deeyzje^adnHBistmeyjne^w4mieniu^tarosty

3i^..iMkiikk.dma MM.</

(miejscowosc)

Uwaga:

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

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac "nie dotyczy".

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majaticowych, dochodow i zobowiazan do majaticu
odrebnego i majatku objetego malzensks| wsp6Inoscis| maj^tkow^.

4. Oswiadczeniemajatkowe dotyczy majsrtku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie maja_tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czfsci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czesci B zas informacje

niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

CZ^SCA , f

Ja, nizej podpisany(a)
(iroiona i nazwisko oraz nazwisko rodowfe)

urodzonyM jQLMJiilU. ^CW^.G^ld

S{W^.....S^S^^ &• S.^2^- SMkM^..
4.m^.^...Mm^A(. %Q^d^..lmMhi. 2m& 8' *'

DO ( mieisce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)( 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. Nr23, 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 wchodzq.ce w sklad malzenskiej
wspolnosci majajkowej lub stan0wi3.ce moj majatek odrebny:



L

Zasoby pieniezne:%

- srodkipieni?zne zgromadzonew walucie polskiej:

ZZZZZJ. .-. .cm. Ql5^£y
- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie obcej:

ZZZZZZZZZZZZZZIZZZ ccIL d2kp^
- papiery wartosciowe:

.nakwote. i¥U& Q\l

1. Domopowierzchni: dfifi... m2, owartosci: 2^M9..0.±....... tytul prawny 1^0I^\L.c^^ol^.
2. Mieszkanie opowierzchni:...._ m2, owartoki: .^r. tytul prawny £&tl. <MT^^

3. Gospodarstwa rolne:

rodzaj gospoo^twa:^k^M..:.y.dM]^ ,powierzchnia: ..Ailfe^.
owartosci: M).Q.Q.Q0.y{Q.
rodzaj zabudowy: IML .(Mfflty...... ... -. .. ••

Ztego tytaluosiajmalem(elam) wroku ubiegrym przychdd ...tyy§Qy.{.Qd.ll.
idoch6dwwysokosci:.M.6QQ.t.0.Q..€

4. Inne nieruchomosci:

powi«zchnia:1ll^
..ty..M.:...3M.h& ... ....

'"ow«rtoto:'..Jp^^i?5.i.". 2j MQM{M:.vL..

tytul prawi^fl^A^i^ ^Sk*jg£i mJQMaD^Qr......

in.

Posiadam udzialy w sp6flcach handlowych - nalezypodac liczbe. i emitentaudzia!6w:

(ML A^a^SQ.
udzialy te stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% udzial6ww spolce:

AMJl

/HO, .Qk>W&M..
Z tego tytuhi osiajgnajl:em(?lam) w rokuubiegrym dochod w wysokosci:

®jq^&\m
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Posiadam akcje w spoflcach handlowych- nalezy podacliczbe i emitenta akcji:

.^ug, ^y^^^

akcje te stanowiq. pakiet wi?kszy niz 10% udzialow w spolce: #U&..

Z tego tytutu osi2gn2$em(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
cm. ol^o^y.

v.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku
odr§bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepuj^ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze pizetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, odkogo:

>£ML £b

VI.

1. Prowadze dzialalno£6 gospodarcz^2 (nalezy podac form? prawn^i przedmiot dzialalnosci):..

-osobiscie IML .4c^fM^

- wspolnie z innymi osobami
PM&

Z tego tytuhi osi^gnqlem^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

/VVAJk jqC

2. Zarz^dzam dzialalnosci^. gospodarcz^. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac forme prawnyi przedmiot dzialalnosci):

/VUJL fiL^^Qi^
-osobiscie .~

AMU2/ d>^^k^
- wspolnie z innymi osobami

(VK& &&rktyJ^^
Z tego tytuhi osi^gnqlem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

CMSL .^^W.^^



vn.

1. W spoflcach handlowych (nazwa, siedziba spoflci):

%& .dd&AC^.,
- jestem czlonkiem zarzadu(od kiedy): ».

.o^fi, <LJm/&a
- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

(ml o&m&&

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
<\M&

Z tego tytuhi osiajmalem(elam) w roku ubieglym dochta w wysokosci:
/W&

2. W spoidzielniach .,

: <ml dJ^iQ^..
- jestem czlonkiem zarzadu(od kiedy):

QCJJL..
-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

../V^Jl <&£l&&££\..
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): „

&^k .dcfc^!^
Z tegotytuhi osi^gnalem(elam) w rokuubieglymdoch6d w wysokosci:

/KaJL £^j4aC&^
3. W fundacjach prowadzacychdzialalnosc gospodarcza.

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): Q&L .<MV^4^

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ($&&. G^T^^

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): MAJL £M3mQ^..

Z tego tytuhiosiajmalem(elam) w rokuubieglym doch6d w wysokosci:

: mk. .ck^Qj^..
vni.

Inne dochody osia^gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaje6,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdegotytuhi:

?.!l hi Aodkesk} saaMvML ; f S.9.MIM

fKIJ^^ * iQA01\£2
^...jvvyvL {.k}MJL. !Z.&!$^. Q.



IX.

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

A\ j>ku>&. k&Utfl.ttk..Mi. S&QQ&iQ&ti.
i:itoZ^.Q^....M)i !mtd\£*m*

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciajmiete kredyty
ipozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim

rzeniem, wjakiej wysokosci):

.LftwQ-'. Ifokudl ^y$k&MJ&. O^aa^o.^..).

CZ$SC B

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

(miejscowosc i data) (poilpis)

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.
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