
fSEKRETARIAT
I Wo|ewody Lubels,kiego
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czlonka—zarzq.du—powiatii»—sekretarza—powiatu,—skarbnika—powiatuy
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajqcej i czlonka
organu zarzqdzajacogo powiatowq osoba prawnq oraz osoby wydajaccj

ISf|K|g|.IPli^^ dnia.
i ! (miejscowosd)

: Mo -09- 2ij]i '. •
Uwaga::

1. Osoba skladaj^caoswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawd% starannego
i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.

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

3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow maj^tkowych, dochodow i zobowi^zan do maj^tku
odr$bnego i maj^tku obfctego matzenskqwspolnosci^ maj^tkow^.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czesci B zas informacje

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

CZ^SC A

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

uroi
dzony(a) 4 W«4"fif&l wj^W^N I? fM $$%

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998r.
Nr 113, poz/715 i Nr 162, poz.1126, z 1999r. 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 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 wchodz^ce w sklad malzenskiej
wspolnosci maj^tkowej lub stanowi^ce moj majqtek odr?bny:
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I.

Zasobypieniezner ^jfl QjQQ ^
- srodki pieniezne zgromadzonexw walucie WJ^yy-—-""•-"•••:••;£••••

-srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: ..v..lY.*fer. I-

-papierywartosciowe:

na kwot?

f* 1. Domopowierzchni: .!.#k...m2,o wartosci: ••.-• tytulprawny^M&^Qy$ A
2. Mieszkanieopowierzchni: m2, owartosci: 1......^ .Tytulprawny
3. Gospodarstwa rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytuhi osi^^lem^^

i dochod w wysokosci: •• ••;

4. Inne nieruchomosci: •! * *£>> u I,v -'^ w , ^
. . . ..;'$^0\miVMb\ loOM*' „powierzchma: gA^^^ ^0 OW 2,t ^ n, , _ A

ii^.LbK?..%fe IM^M.!
tytul prawny: V>4£--»$>©H&l'i| ''

v&mmu******

in.

Posiadam udzialy wspoHcach handlowych -nalezy podac Uczb? i emitenta udzialow:
mc^THfii^

udzialy te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udzia!6w wspolce:

Ztego tytulu osiajnalem(?lam) wroku ubieglym doch6d wwysokosci:

fc



IV.

Posiadam akcie w spolkach handlowych - nalezypodac liczb? i emitenta akcji:

: £.j).E MMi

akcje testanowia_pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce:

Ztego tytuhi osiajnalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci:

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego maja&u
odrebnego) od Skarbu Pansrwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza_du
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunarnej osoby prawnej nastejpujace mienie, ktore

f"^ podlegalo zbyciu wdrodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:

lillSfifcf

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza.2 (nalezy podac form? prawnaj przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie •

- wspolniez innymi osob&mi

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

2. Zarzadzam dzialalnosci^. gospodarczq, lub jestem przedstawicielem, pehiomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezypodac form? prawnyi przedmiot dzialalnosci):

mjfltsah
-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osi%gn^lem(?lam) w roku ubieglymdochodw wysokosci:
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VIL

1. Wspolkach handlowych (nazwanaedziba spolki): .rr. |.

-jestem czlonkiem zarz^du (odkiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytuhi osi£ignqlem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci:

z^IIilllZ mjm<H
-jestemczlonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytuhi osiqgn^lem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci:

3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^

- jestem czlonkiem zarz2yclu;(od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestemczlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osi2tgn<ytem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci:

VIIL

Inne dochody osi^gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c,
z podaniemkwot uzyskiwanvch z kazdegotytuhi: ylT^-/v»A'7 ->>-~ ^v*

WJt® MtfTTV - 'IS* <T2>6 , &Z Vc
%J|jnT^
WWW - ^3^75'sHTEI
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IX.

Skladmki mienia ruchomege- o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadlcu pojazdow

ms>-[ *k~- jv Mm*m*Ac AAmJtBW^A
TOOffiflfflg SW W^KIEMM^ Moog.tk
— ZZIZIIZI1 id.^m.b^Ml...M^iRiMM/i

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, wtym zaciajgniete kredyty
ipozyczki oraz warunki, na jakich zostary udzielone (wobec kogo, wzwia.zku z jakrrn
zdarzeniem;wjakiej wysokosci): •••—" ^•"T^'T'T/FJ uVOfp

tfiiEjair fcLEfifc M....J^N.y.^.aM^uL:.4.i..i^.k^

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

(miejscowosc idata) (podpis)

1Niewlasciwe skreslic. .
2Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslmnej l zwierzecej, w tormie

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