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OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE 2m "04- ?8 |
ezionka—za*za4u—powiatu, sekretarza—powiatu,—skarbnika—powiatu,
Merewnika-jednostlri organizacyjnej powiatu, osoby zarz^dzaj^cej i cztonka
organu zarz^dzaj^eego^powiatow^ osoba prawna-oraz^ osoby wydaj^cej
decyzje administracyjne w imieniu starosty .

...2)loJC^..^adijQ.^y«a..... dnia .M,.Ok,.UMH.. r.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiajzana jest do zgodnego z prawdsj, starannego
i zupelnego wypehrienia kazdej z rubryk.

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

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatikowych, dochodow i zobowiazan do majaticu
odrebnego i majaticu objetego malzensk^wspoInoscn| maja_tkowj|.

4. Oswiadczenie majatitowe dotyczy majatim w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie majatikowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czeki A oswiadczenia zawarte ss| informacje jawne, w cz§sci B zas informacje

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

CZ£SC A

Ja, nizej podpisany(a), ..JioXoOffly^:^
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) D.l,Ql.,l.^<X, w.M^J^dlQ.^.^

( miejsce zatrudnienia, stanowisKb- nitlb 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. Nr 49, poz.483, z 2000 r. Nr 26, poz.306 oraz
z2002r. Nrll3, poz.984 i Nr214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr214, poz.1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza_ce w sklad malzenskiej
wspolnosci majajtkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:



!.

Zasoby pieniezne:"

-srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: kQ.:.Q^Q...U U^^5...^(M2^
..AWXUSs.]

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ....JfldiL.&£3lXi£W>A.

papiery wartosciowe: ...\^C....Q£fiS)SiuA.

na kwot?...

n.

1. Dom opowierzchm^lO.^jiii^ wartosci: tytul prawny

2. Mieszkanie opowierzchni: il^.Om2, owartosci: lM0.jQQQy tytul prawny ...wldlleyxi.!^

3. Gospodarstwa rolne: oxC A-cA^c^-U.
rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytuhiosi^gnalem(?lam) w roku ubiegrym przychod

i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci: H\&^^>Ua,&

powierzchnia: ..^..Q^}iQ.Ct^.

o wartosci: ..A5.'^:.CC0..:lX.

tytul prawny: ...^^i^....Q>.5&!.§.thi.

in.

Posiadam udziaiy w spolkachhandlowych - nalezy podacliczbe. i emitenta udzialow:

kM&..4o^4UjJL

udziaiy te stanowiq. pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: .^.t....d^.X^.Q**rA

Ztego tytuhi osiajmajem(ekm) wroku ubiegrym dochod wwysokosci: .^.t....4r&Xy.Q^L..

< /



IV.

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

lA£c..d£rb$.KUA

akcje testanowia_pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: .UA£....£feQl^£.taA

Ztego tytuhi osiajpatem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ....U^t-.do.tsjX^A..

V.

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

..^L...do^£jfcjJL..

VI.

21. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza_ (nalezy podac form? prawnaj przedmiot dzialalnosci): ..

uXcdob^LLu,
osobiscie.

wspolnie z innymi osobami i^.C.Ao.TslLlAA..

Z tego tytulu osiajmatem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

.viiL..do^AlM.
2. Zarzadzam dzialalnosci^. gospodarcza_ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

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

-osobiscie ui&.„.dsAs^3wJi.

- wspolnie zinnymi osobami .UJLL...A.Q.x^.Q»4wl.

Ztego tytulu osiajmafem(elam) wroku ubiegrym dochod wwysokosci: ....uU.C.ckoAAil'LLy.



VII.

1. W spolkachhandlowych (nazwa, siedziba spolki): vXi.C....O.O.I1M.C.'iwsw\

-jestem czlonkiem zarzadu (odkiedy): UAjC.....GKQI.^.\iLL\

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .LLLL.jLtax.Vj..C.L*^

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....yjui....vlQly...C.^vA

Ztego tytulu osiajmaJ:em(ehim) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ...{ML...&.okyLk*A..

2. Wspoldzielniach UXL...dcafy.C.3w«v

-jestem czlonkiemzarzadu (od kiedy): .....lUJL..Q,Ol:s<4.U>M

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ....vJU-.t....si.0.xy.L^v!v

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....UJ£...<l£3ibjj.U»M

Ztego tytulu osiajmatem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ....UU.i...ilms^.C.jL»-y

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarczq.

JUULC...AiJcfc^.tLAJ
-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): .....OUJL....^&T |̂.C.Uu

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): „..UJL£...^*Qfe^.£&«Sa

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....U^.t...AQ^.LLJ^

Ztego tytulu osiajmaJ:em(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ...SM&.\Aa!&jXlXk.

VIII.

Inne dochody osiajjane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c,
z podaniemkwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

/)MaC(/D5lV!^O...T^^
„.i^f^uA^.f^^...r..lir.l^D.,.6.i..*Ii

4.^y^iaisiLfe.-.r..Ai.^M.aT
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IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji):
4.^.mo.^.d......O^ -..tQO&v,
L)...b.<^waL\Ji>A o.so£)O.!^...i.fe0o^.3.uJa.€^...r...^^2./Y

X.

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

.uX.C.Ao^..CUA..

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

:%od.^..2oM^^}fLx.28,QKi- to*1* v• ...H.jJL..pvL>^a...^.t..ai^^^
(miejscowosc i data) (podpis)

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

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy radnadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


