
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

erionka zarzqdu powintu; sokrctnrza powiatu»skarbnika powiatu, kierownika jednostki organ izaeyjnej
powiatu, osoby znrzqdzajnecj i ezlonka organu znrzqdzajaccgo powiatowq osobq prawnq oraz osoby
l .wydajacej decyzjc administracyjnc w imieniu starosty1
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Uwaga:
1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac

„nie dotyczy".
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow

majqtkowych, dochoddw i zobowiazari do majijtku odrebnego i majqtku objetego malzeriskij
wspolnosciq majtjtkowtj.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy inajqtku w kraju i za granicij.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnoSci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa^ informacje jawne, w czesci B zas" informacje niejawne

dotyczace adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

<7>
J*.!?..*^.. ,dnia..3̂P.0 fr< Sc/9

(miejscowosc)

CZE.SC A

Ja, nizej podpisany(a), ^.^/^fe^
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ^J^tf.?^* iM>>h. w...&/bl*L

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pemiace ftinkcje 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 z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorza_dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,
poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej
wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek odr^bny:

Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: /pi? efa/jfrf

y J
-srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: ^.'..^.....^.f....'J.!:1.7

- papiery wartosciowe: .oR...M?J..)&y..

na kwot?:
rT



II.

1. Dom opowieTzchni:h}tM*hMym2, owartosci: tHiL.Skkx.'a.to.rt. tytul prawny: ...&L..M.??&.??.,,«.

2. Mieszkanie o powierzchni: .£<?..*/*&#.« m2, o wartosci: ../?*£..?ki.'J.?*&. tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ".$.?..'..!. , powierzchnia: .< 3..1rr.

owartosci: d*f.S8. &!...
rodzaj zabudowy: .1f!.'Z...^r.f!/.f.lyi
tytul prawny: £&*£$L
Ztego tytuhi osiajmatem(elam) wroku ubieglym przychod i dochod wwysokosci: /?.\.>......"....'.!:.y..l:f..y

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: (h.'l €?J.7.£±.y.

o wartosci: syi/l p\r7*t*f

tytul prawny: Sh'l -st* ijsj.

in.

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

udziary te stanowia_ pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: !?.'.f.....£z.....3!.&..]7,

Ztego tytulu osiajnatem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ?.h./.j£....$f.9..fykL.y.

IV.

Posiadam akcje wspolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: '.??.'. f...fz£.t2.$X.X..

akcje te stanowia_ pakiet wiekszy niz 10% akcji wspolce: ^.'.^...^..y.f/..^

Ztego tytulu osiajmatem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: (&..\£....?f.*f.J.{(f.jr..



V.

Nabytem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego maja_tku odrebnego)
od Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich
zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nast?pujace mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo:

/hi C G& v"*7

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac form? prawna_ i przedmiot dzialalnosci):

-osobiscie Mf.L..r&.Zl.f$.rf.
s J

- wspolnie z innymi osobami f?:'/£ ?A*.y£f?.7

Z tego tytulu osi3gnatem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

&.!.C.....S>!r.fJ.y.0..J.
2. Zarza_dzam dzialalnosci^ gospodarcza, lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

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

- osobiscie d&£....?kjb.&.z2
Yd- wspolnie z innymi osobami 0?.'S. f.Y^...J.f!.^J

Z tego tytulu osiajgnalem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ..

VII.

1. Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ftf.h..rr.^.J.fi.r//..

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): /kit 2ti/-)<,i-i

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): /hit 9C.''Afi~-i

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): /lift &* *7 « -?

Z tego tytulu osiajma_lem(?!am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .. /Uil SiUi-iCi~j

2. W spoldzielniach: /l*l X St^in H-n
F 77

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): "U'lC S&/-jC/~y
s /

-jestem czlonkiem rady nadzorczejJ (od kiedy): ,/Uil &t+ f-t fl —,
• /

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): zUt i && 4 Ct y

Z tego tytulu osiajna_lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .. ^Uil dfrHhy



3. Wfundacjach prowadzaxych dzialalnosc gospodarcza,: tfty.€...~w.Jy.&.?rX

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): C%f.h *...~/t...?.^J..

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): <3tf.£. <r/...i....J.fj..x:7.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): $*f.Sr. 'y.zZ.tf.

Ztego tytulu osiajma_lem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: '....!........^.„....J..({.y..

VIII.

Inne dochody osia_gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu:

ZeJ-j-u,,^ -7Wrucfhtent^ : !?5> ^9 3, ££ i7

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podac mark?, model i rok produkcji): ......./..::..^.

X.

Zobowiazania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciajmi?te kredyty i pozyczki

oraz warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokosci):



CZ^SC B

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

' t ' /
(miejscowosc, data) (podpis) '

' Niewlasciwe skreslic
2.

3.

Nie dotyczy dzialalnosciwytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz?cej, w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


