
OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE

cztonka—zarzqdu—powiatu,—sekretarza—powiatu,—skarbnika—powiatu,
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajaccj i czlonka
organu zarzqdzajqccgo powiatowq osoba prawnq oraz osoby wydajqcoj
decyzje adniinistracyjnc w imicniu starost;r.

.M<m....&iUM(&. am*£LM.Mk. r.
(miejscowosc)

Uwaga:

i.

2.

4.

5.

6.

Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawd^, starannego
i zupelnego wypemienia kazdej z rubryk.
Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja_ w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac "nie dotyczy".
Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow maja_tkowych, dochodow i zobowiazaii do majatitu
odrebnego i majafcu objetego malzensk^ wspohiosci^ majatikows|.
Oswiadczenie majatikowedotyczy majato w kraju i za granica^
Oswiadczenie majatikowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
W czfsci A oswiadczenia zawarte s;| informacje jawne, w czgsci B zas informacje
niejawne dotycz^ce adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, mzej podpisany(a), ^CfKlESk^A $*$£&&&&..
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) Q3,M,JlM...nPk w....
<f(x&kbfr/.. %A^QU^.£M&f:. -fecr&Dlau,:.

.^dM^^'t^yy^'. /i*?. ?&&Z&f'.....

(9&^...pQ?hJ(S&k£/h<k...

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub 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. Nr49, poz.483, z 2000 r. Nr26, poz.306 oraz
z2002r. Nrll3, poz.984 i Nr214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie 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 Nr 214, poz.1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza_ce w sklad malzenskiej
wspolnosci majajkowej lub stanowiace moj majatek odr?bny:



I.

Zasoby pieni?zne: *

- srodki pieni?zne zgromadzone wwalucie polskiej: kL4r&..

srodki pieni?zne zgromadzone wwalucie obcej: ^fk....G™^.f&^..

-papiery wartosciowe: AWk£...

ZT. na kwot?.

n.

21. Dom o powierzchni: ...~ m , o wartosci: ZZZ. tytul prawny

2. Mieszkanie opowierzchni: 3JT^m29 owartosci: P$..££Q.>&tytul^^^y^^^i^^^j.j
3. Gospodarstwa rolne:

rodzaj gospodarstwa: /^.....C^^Cterf. ,powierzchnia: ZZ.
o wartosci: .TZT.

rodzaj zabudowy: ZZZ.

tytul prawny: ZZZ.

Ztego tytuhi osi£ignqlem(^:am) wroku ubieglym przychod (^?.....%^<^,
i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: 1^....dffa£fy.

o wartosci:

tytul prawny:

in.

Posiadam udzialyw spoflcach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow:
fl*> df^^f.

udzialy te stanowi^pakiet wi?kszy niz10% udzialow w spolce: k&&. 8&

Ztego tytuhi osiqgn^lem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: «&.#...&&^ftktyr...



IV.

Posiadam akcjew spoflcach handlowych- nalezypodac liczb? i emitenta akcji:

WL&. d^.aa*.

akcje te stanowiq. pakiet wi?kszy niz 10% udzialow wspolce: V&&...d4&&Ai«

Ztego tytuhi osi^gn£tlem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: vu&....£Ufyo&j^

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku
odr?bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast?puj%ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opismieniai dat? nabycia, od kogo:

VU/£± df^^...

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcz^2 (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):
^......df^ik^f.

osobiscie

wspolnie z innymi osobami.

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

frktd?....

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

!?*£. d&kf^u.
-osobiscie

-wspolnie zinnymi osobami \M*& Q^AifMAL

Ztego tytuhi osi^gnqlem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: kki/£c...C^(^^C^H^



VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spottti): bt~r„.

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): ^.....w&£<tew..

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): M^....5w^^^

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): f^.....Zw^WSfe^.

Ztego tytuhi osiEtgn^lemfelam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ...J^.e....S^^k^....

2. Wspoldzielniach k^....d^&fy:.

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): f^.....%^^*^:

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): <^...../&&S^

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): £^£ tis^f^r.

Ztego tytuhi osi^gn^lem^am) wroku ubieglym dochod wwysokosci: J^i^....Sb^/f^Cu.

3. W fundacjachprowadz^cych dzialalnosc gospodarczEt

f^.....^f^.
-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): f&fe. d&tylAou.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): kkfe....d&&tfc^.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): #££ /2^^£te^

Ztego tytuhi osi2ignqlem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .....fel^....C?&^^fe^

Vffl.

Inne dochody osi^gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnoscijzarobkowej lub zaj?c,
zpodaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytuhi: $**^...1?....^^

)ga&yy^ aaSXI^^
..Q...?&^
.(ll^....M



IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zX°pc^ (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rokprodukcji): M£vfiMMT....M.&&#(?.&.

^..yaaeska^..;...^^

X.

Zobowia_zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty
ipozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci): ^TT.

&& dM^Jbj.

CZ^SC B

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

(miejscowosc i data) (podpis)

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

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


