
OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

czlonka—zarzqdu—powiatu,—sokrotarza—powiatu,—skarbnika—powiatu,
kicrownika jcdnostld organizacyjncj powiatu, osoby zarzadzajqccj i czlonka
organu zarzadzajqccgo powiatowq osoba prawnq oraz osoby ,wydajaxej
decyzje administracyjne wimieniu starosty1.

&JjZ.....Qj^^. dnia ^£.£f,teS.L r.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda^ starannego
i zupelnego wypehiienia kazdej z rubryk.

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

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatikowych, dochodow i zobowiazan do maja&u
odrebnego i majatim objgtego malzensk^ wspolnosci^ majaticow^.

4. Oswiadczenie majatikowe dotyczy majatikuw kraju i za granted
5. Oswiadczenie majaticowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czeici B zas informacje

niejawne dotycz^ce adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a),
(ixniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) £f^M^,^^'A^.yfAf...w....de..&..cc~&$...

' /^\rmt]sct zatrudnienia, stanowisko lub funk<ja)
/jrf..

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniace fankcje 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 2000r. Nr 26, poz.306 oraz
z2002r. Nrll3, poz.984 i Nr214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz^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, Nr 153, poz.1271, Nr200, poz.1688 i Nr214, poz.1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wch0dz3.ce w sklad malzenskiej
wspolnoscimaj^tkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odrebny:



I.

Zasoby pieniezne:"

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: ^&.*.£{&?.&....&.L..

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: h$.!.L.....^s2.J..X.£.<?..I...

papiery wartosciowe: NJ.C.....J^Q..i..L.h.s...

nakwot?

c-'

1. Dom opowierzchni: <5&2. m2, owartosci: ..^£%&0$<L. tytul prawny hMtf$M?>.?
2. Mieszkanie opowierzchni:...~ m2, owartosci: rz:... tytul prawny .h^l^...Q.(?..USO

3. Gospodarstwa rolne: q, S£ho- oJd^^^^^ f
rodzaj gospodarstwa: ...MDX.^S>.c/A^£. ,powierzcrmia: '̂̂ ^^-^^^^6^^^
owartosci: Z?A,..?.<$&.{.!.
rodzaj zabudowy: .....<£^£<?^^M
tytul prawny: Q£dJ>b3.§$S.
Ztego tytuhi osi^gnqlem^lam) wroku ubieglym przychod Jtt&&f£..*J..
i dochod w wysokosci: !^.,.sJ2c£k?:...^..(.

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: ..^J^SA^^^.....<^^.f^ .f?J&.^.:...^,.tf*2Af>*.
^JS).?J^21^.^....J?.^.'?/.ftr.(^:^.e>. fi&^..r....^£<tt!jr..

owartosci: ^...~^&«.<G.g£.*S.. •
<£). 3CLS2&£gjl

tytul prawny: 6~M:&S.h£.$~>£.

in.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udzialow:
Nj£...£>£L^At.

udzialy te stanowi^pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: M./.c i?£?.T.lS<...\.

Ztego tytuhx osi^gn^lem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .Ml£....&.$T.±SAl..



IV.

Posiadam akcje w spolkachhandlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

$j£.MP.ttt.i£

akcje te stanowi^pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: V/J..fz...£?.&T..L.S.?...\

Ztego tytuhi osi^afem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .Ml.^...J2&TXSZ.L..

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majatiku
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzq.du
terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastejn1j3.ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, odkogo:

M[£...J>£l£.<:.?X

VI.

1. Prowadze. dzialalnosc gospodarcz^2 (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): ..

osobiscie JO (.£....5>oiX.<3.X.

- wspolnie z innymi osobami U\£. Qq.IXsZX..

Z tego tytuhi osi^gnq.lem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

n.i£...M>.l^rit

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

osobiscie. ni<£.....j?&rrcLr

wspolnie z innymi osobami .U±£.....£&I.ntL.

Z tego tytuhi osiajmajem(elarn) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

to i e perrc??-



VII.

1. Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): y..f.S...J^.£L(..I..C?...V.

Ajr<P Down*.

KllC QaT±cir

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): tJ.(.&....D.G.Zte..t

Z tego tytuhi osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

Qs£...s>.&n:sZx..

2. Wspoidzielniach h\i(Z..p£lXj.?.X.

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): M.(.<^r....^.0..J~. f.S....

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): Wj..^....J2<?X.XJ.?r..i.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): biS.^.....^f.Sf..l.X..?.X...

Z tego tytuhi osi3gn£dem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadz^cychdzialalnosc gospodarczq.
k±(c£ J>?rrm...

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): bJ.I.^7. J^.<2.LX..Cs.X...

•jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): M/.fc....i^£..C...f!

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): N..!^T. .<S.&.L£ \.

Z tego tytuhi osi^gnqlem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
Ws.£...£?I.XJ2.L.

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytuhi zatmdnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c,
z podaniem kwotuzyskiwanych z kazdego tytuhi:

Z£lR^£>tJl&t£.<.€. ~.S£....&?Z-f-&4-



IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rokprodukcji):

zz.'"^£i^z^^irzzziiizz

X.

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

hlkE^JktnsnL

CZ^SC B

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

3:^..SJ^A.£.^.r,^^(:r
(miejscowosc i data)

1Niewtasciwe skreslic.
2Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzirmego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


