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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

czionka zarzadu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajacej i czionka organu zarzadzajq.cego powiatow^ osobq.

prawnq.

oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu starosty

(miejscowosc) f
Uwaga:

1. Osoba skladaja^ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupetnego wypelnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow

maja_tkowych, dochodow i zobowiazari do maja_tku odr?bnego i majaj:ku objejego malzenska^ wspolnoscia^
maja_tkow^.

4. Oswiadczenie majaj:kowe dotyczy maja^tku w kraju i za granica^.
5. Oswiadczenie majaJ:kowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz§sci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz?sci B zas informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania sktadaja^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ£SC A

Ja, nizej podpisany(a), Bmla...UDW^&.MuMf.(^...Z.c/...^.miM3^.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ....d8,..JsO.,A9.?A w.M.$.Ckyj.Z.e.CU...m(Ma?du.to
.../5W/a/o^...Z^z^
...spccJaMoJo (//a.uwizju&u..to/jocifa^Gfa^
....p.m.aj..
'J ( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pefniace funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679, z 1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806)
oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz.U. z 200lr. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002r.:
Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr200, poz.1688 i Nr214, poz.1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad marzeriskiej wspolnosci maja^tkowej lub
stanowiace moj majatek odrebny:

I.

Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: AM,..-.UU.}J.iD.sJ.

•srodki pieni^zne zgromadzone wwalucie obcej: pl£....Qfa2ztf.Cltyt.,...

papiery wartosciowe: £)J.g. GLGl^.CZ.U.

nakwot? tf/£....uajh{&Zy..



II.

Dom opowierzchni: flik.lZGlsJLZ.lfa?\ owartosci:/?^.^/^.^. tytul prawny Z?/£..Z&Z?ZycZy
2. Mieszkanie opowierzc]mi:W/..^wTo wartosci: OJZ.gkAtLZyly\u\ prawny ./Vj.'d..O&Zy6Zy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .jQl.Z...O.UQ.W..CZ.y , powierzchnia: rt/£..(Z&ZVL.Zy

owartosci: ..JU6....0Lutu.CZy.
rodzaj zabudowy: njJ....zlZify.L2^.
tytul prawny: PJ.£....CCO^utZy..

Z tego tytulu osi^gnajem(^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: Z).L£...Cu2iyL'Zy..

owartosci: /Dl£....C.icdy.L2.y'..

tytul prawny: DLe...d&lUL2.y!.

III.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe_ i emitenta udzialow:
.....fif£...£MJyLZ.ti

udzialy te stanowia^pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce:

mz....cloiuLZy.
Z tego tytulu osiajmajem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

m.e...£lQJy.cz.y.
IV.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe^ i emitenta akcji:rosiaaam aKcje w

..jnLe....cio.ry.cz
f

akcje te stanowiq. pakiet wi^kszy niz 10%udzialow w spolce: MJ.Z....CW:z.y.L.
f

Z tego tytulu osiajmajem(eJ:am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .J2L£...Qu2.Cyc7y....

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majajku
odr^bnego) od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej 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 dat? nabycia, od kogo:
...a/e....cwJyL<zy.



VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza^2 (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):
Zi/.t-.-CloIyLZ.u

- osobiscie pj.£ cw.n.

wspolnie z innymi osobami Z2/.C....GQmy.CZ.y..

Z tego tytulu osiajmajem(ejam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

....t>M cwryczu
2. Zarzadzam dzialalnosciq. gospodarczq. lub jestem przedstawicielem, pelnornocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): DJ.Z...Qu?..ay.LZiZ.

- osobiscie ....njL....d.O.£u.L2S/..

- wspolnie z innymi osobami ZlM-.-.CZ&zucZZy...

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

n.u...z</gfyizy
VII.

1. Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):..att..ZM2T.yLZy.

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): ..Jll£.....Ci/).fy(ZZU-

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): D1S....CU9I.ULTZ..U.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...J2l.i....C.W.T.y.C^2.\/..

Ztego tytulu osiajmatem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .JOJ..t..CuO/.yc,Zy--

2. W spoldzielniach

nit clafuczu.
-jestemczlonkiem zarzadu (od kiedy): ini.t..CL'Zl.i.y.L,ZU.

•jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): lOj.£...CW.iy.C'ity./zzu

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): JOJ£....CW.f.ycZi/-

Ztego tytulu osia^gnajem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ...Z?iV..?.....CdjDZy.LZU...



3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarczaj

W'.t....clzi/:ULZU..
-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): Z2i.e.....oLoZy.LZy..

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): DjX....(M)./y.CZU.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): i2l.g....cC&/.<J.LZU.

Ztego tytulu osiqgnajem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .ZlJ.C...CuQi:y.LZiZ..

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c,
zpodaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: ...„ _, ,
./ta^y^y...///^

... '... / ku&L

IX.

Skladki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji): ...JOJZ.....GCiJIUC.ZU.

X.

Zobowiazania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni?te kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci): ...J:l/..C.....C6iO./yCZ:J.



CZ^SC B

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

M^ckuae.L.3^....MM &dtt< frntAica j&a/sz..
{miejscowosc i data) (podpis)

1. Niewtasciwe skreslic.

2. Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3. Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


