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OSWIADCZENIE MAJ4TKOWK * " ^ ^ ^ * *

•cztomka—garzqdu—powUtn,—sekretarza—powiatii,—skarbitilca . powiatu?
Merownika jednostki orgattizacyjnej powiatu, osoby zarztfcdzajycj i ctIodIo .

•orgamu zarzqdzafecogo •ponvintow^ osoba prawn^ rcraz osoby wydajacej.
dccyzjc admMstracyjnc w imicninstatFesiy.

...M?WV1.^ dnia iWiMN r.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawd% starannego
i zupemego wypebaienia kazdej z rubryk.

2. JezeU poszczegolne rubryki nie znajduji* w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezywpisac "nie dotyczy".

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatkowyeh, dochodow i zobowiazan do majatku
odrebnego i majatkuobjetego malzensk^ wspolnogci^ majatkows|.

4. Oswiadczenie majatikowe dotyczy majatku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czesci B za§ informacje

niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca
polozenianieruchomosci.

iiJIt

Ja, nizej podpisany(a),
(iraiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

^Aifi^^^IM^^.
(miejsce zatnidnienia, stanowisko lubfunkcja)

po zapozaaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzeniu dziatalnosci
gospodarczej przez osoby pelniqce fonkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r.
Nrll3, poz.715 i Nr 162, poz.1126, z 1999r..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.
osamorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr62, poz.558, Nrll3, poz.984, Nrl53, poz.1271, Nr200, poz.1688 i Nr214, poz.1806),
zgodnie z art 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wch0dz3.ce w sklad matzenskiej
wspolnosci majqtkowej lub stan0wi3.ce moj maj^tek odr^bny:
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Zasobypieniezne:- A££ Q(?0 2tT

•; ; : . . ^^ $0MvimsiodM pieniezne zgromadzone w walucie obcej: y...^.....vr. »• 4-

r: m& mhcm
.papieiy wartosciowe:

nakwot?.

\\

\\

1. Domopowierzchni: 4J&L m2, owartosci:^3^* tytul P^^iy^^oj^^
2. Mieszkanie opowierzchni: m2, owartosci: HMMSHjfbA prawny
3. Gospodarstwarolne: ..... ^fax^

rodzaj gospodarstwa: fMSML powierzchnia: :
o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:
Ztego tytuhiosi^gnqlem(?lam) wroku ubieglym przychod...
i dochod w wysokosci:

4. tone nieruchomosci: /j. &/&MWR W&mM
0«P0WtEJtKHNI 60M^ ^ „

powierzchma: RpKom^^ *&mrD£J& i±
^wartosci:'^^^^

'^^•Zlj^ihm..

m.

Posiadam udziaiy wspoBcach handlowych -nalezy podac liczbe. i emitenta udzialow:
lU£^OUd4

udziaiy te stanowia^pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce:

Ztego tytuhi osi^gnaj:em(?lam.) wroku ubieglym doch6d wwysokosci:



IV.

Posiadam akcje w spoikach handlowych - nalezypodac Iiczbe. i emitenta akcji:
fill DCftM

akcje te stanowiq.pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:

Z tego tytuhiosi^gn%lem(§lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwi^zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast5puj3.ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo:

EilZM&l'

VL

1. Prowadze. dzialalnosc gospodarczaf (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):..
v!^.....Mvf.^f.

-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglymprzychod i dochodw wysokosci:

2. Zarz^dzam dzialalnosci^. gospodarczq. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form?prawnq. i przedmiot dzialalnosci):

VjE, MM\
-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osi^gn2|lem(?lam)w roku ubieglym dochod w wysokosci:



vn.

1. Wsp6Hcach handlowych (nazwa, siedziba spoflci): ^A^^SHUMi

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem czlonkiemkomisji rewizyjnej (odkiedy):

Z tego tytuhi osi^gnalem(elam) wroku ubieglym doch6d wwysokosci:

2. Wspoldzielniach ^&^2&if^i

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytuhi osia£nalem(eJtam) wroku ubieglym doch6d wwysokosci:

3. Wfundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza,
•• k&...^MM

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): J

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytuhi osiajnalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosa:

vm.

Lme dochody osiqgane z tytuhi zatmdnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaiec
zpodamemkwotuzyskiwanychzkazdego tytuhi- J J? '

i6MPmm...AMno.. .....: JI.IIl?TS87';e;g bstf
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IX.

Skiadniki mienia ruchomego owartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciajmiete kredyty
ipozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwia_zku z jakim
zdarzeniem,wjakiej wysokosci):.. W^JoWCW

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

(^s<^wo7c"i(fete) (podpis)

INiewIaiciweskreSlic. . .
2Nie dotyczy dziaialnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie

i zakresiegospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy radnadzorczych spdhteielni mieszkaniowych.
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