
3.

4.

5.

6.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), \m*A dm.
(irrriona i naz>visko oraz nazwisko rodowe)

it 0°^"

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE /
. !i?is

cztonka zarz^du powiatu, sekr
Merownika jednostki-ofgaaizaeyjncj powiatu, os
t)rgaira—zarzadzajaeeg6---p<)wiatow^ osoba prawna^ oraz osoby wydaj^cej
decyzje adrnMstraeyfoe^w-irareafrfr starosty— _

Qj^M^kA dnia 23.M W*L.
(miejscowosc)

Uwaga:

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

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujs* w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac "nie dotyczy".
Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow rnajsptkowych, dochodow i zobowiazaii do majatku
odrebnego i majatku objgtego malzensk^ wspolnoscia^ majatkowa_.
Oswiadczenie maja&owe dotyczy majatku w kraju i za granic^.
Oswiadczenie majatitowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
W czesci A oswiadczenia zawarte sa_ informacje jawne, w czgsci B zas informacje
niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

Xoh^d,ki..

urodzony(a) M.:.©3. &££. * ^A^k
...5WfflfeU~to SfiXJasdfe-aL, = W.lLcx..&.kbj^i.bfl, W^i&lh'

( 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. Nr49, 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 wchodzace w skiad malzenskiej
wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek odr?bny:

iiu



I.

ZaSobypi=ni?iDe:- ^ ^
- srodki pieniezne zgromadzone w waluciepolskiej:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: }Q.)X Qlah

•papiery wartosciowe: SCU.."&n .Oi&.h^.S^xT.

nakwot? Yl.\3« d*£>..£s

II

^.:...!^^...}alfr.....t^j^ mA....

tytul prawny: !rr 1 sJi ., n..K. , -••••*•-! ^.....^ .......(. , /

III.

Posiadam udzialy w spolkachhandlowych - nalezy podac liczbe. i emitentaudzialow:

ia.'I d.s

' /

udzialy te stanowia^pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: .VuC. .CleL^.5^

Z tego tytuhi osiajmafem(?lam) w roku ubieghym dochodw wysokosci: Y\.\£. Oo.

1. Dom opowierzchni: M\ m2, owartosci: ...AlQ. k^A. tytul prawny ^Uft^Js^h*. »•#
2. Mieszkanie opowierzchni: m2, owartosci: av«_.d&\rX^tytul prawny _.Jiu<r.-da^».l\>'
3. Gospodarstwa rolne: ^ ^

rodzaj gospodarstwa: bag4&^^..»fl&W^ ™*i!3«-A4?? U. f toS*w*

rodzaj zabudowy: djtkSW.Ja?«&^ Xu-*^^
d©vu J- IT fytul pfawfcf: ^jM^.»l!k.J()MAK^^ Ho ^ •

^zle|o7ty1um-osi^aJ:eni(?lamfw roku ubiegrym przychod ....^ZJ£.f..ll6...a...^..^.MJ2- W^t,"
- / f s, .— die H-csQ>&l- /US 'A5 2/^frt

idochod wwysokosci: ..£&£&£,...&....&. te..kfi.MLALL»£t&. £ /
4. Inuenieruchomosci: ^ . ^

powierzchrda:ti...^.^.l...d!A.%Ik O..M&J&& 2£>J\^&.,.k^!!.:....^^%^C...'JM)1*t ©*>/*



IV.

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

.TftiiL pV^\

akcje te stanowia^pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: .V^.AXr, Q.Q.Ljr^^T..

Z tego tytuhi osiajmalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: :>^C....CV5?!

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

•i-e Ao\

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): ..
vu£_ ^?\^^^/..

-osobiscie \\.»£. cl^A^^rs^^.

wspolnie z innymi osobami !V&v*- CtoL^^,/..

Z tego tytuhi osiajmalem(?lam) wroku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

AA.V&, dj2.W^„.,/^„

2. Zarzadzam dzialalnosci^. gospodarcza, lub jestem przedstawicielem, pemomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form?prawnyi przedmiotdzialalnosci):

K\C d^k*,^^
- osobiscie V>.v^, ctcA

wspolnie z innymi osobami .....V-*G Oi

Z tego tytuhi osiajmalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

Vyx&« deWf



VII.

1. Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spoflci): >lwC Q.&.

do1- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): W

•jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): &:**: ^.hvVp^

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .VlJffc, W&v^.-V^™-;

Ztego tytuhi osiajna,lem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .....V\5£* GV£.

2. W spoldzielniach ..\\asl c^.lbsA.C'i

•jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): IftSiL CkATsJ^rv^

•jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): >C do.

•jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Vdjcl* .Cfe.L^.i

Z tego tytuhi osiajmaJ:em(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ....V&-. £k?..b>>,

3. W fundacjach prowadzaxych dzialalnosc gospodarcza,

.tavOL. ^Lakx,.
•jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

<LA

VlYiL doW..C^- ^-

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .kVrC. fAjQ.w^&V

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): „UU&*t.

Ztego tytuhi osi^gnajem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: %*&•. £k>.k

VIII.

Inne dochody osi^gane z tymhi zatmdnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tymhi: ,.

...O.W^.^.'̂ rr'.^.pV.^Vv.^ y&z br^.C-j? h?.... ^kfc^OfeJA^^
lS ^:^....£&.iS.e^. 5.fe4L. \fe^u,M.c?. l i^jkuAu.
hdr^^jL,^***,. \AA±A£.2.M iS^kA



IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji): »••-» *

XU^JL jdU. ttl~l..Jk Am.- W....U M.4*.: - .
U ^a£L Utatb C:2^o Al^..«fL fa>...M:....Meh^
UW *&& :.^L..\^.: J.!ty ^..to..; -*» -^^*•

s iCfi?.^^
I

X.

Zobowiazania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacia^ni?te kredyty
ipozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwia_zku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

AS 3$u &....&&J:. 1

i) , j&l ,4w,w A 5l4Q - AkMXJA Li
3*5.....

\LsbJusL Lrfe/sMc^-S-™- SZ.UQ.
\u2& jwaiA*, 3>i •=• Hr^rl
££ MLiML £4 = UM,i* i

.U.,.e,d*?.V. cb.^.-bjnbvJ,

(miejscowosc i data)

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

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Niedotyczy radnadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.

i7

^ul WAfc? »E® r. S...S.Alxg. il
^U^....OM.3.^k = 3..AAL.1? ?,


