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OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE

kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zara
orgaira—zarza_dzajaeego—powia^ewa—Bseba-
decy^je-a^fflfflistraeyji

-oraz osoby wydajaccj

dnia AQ.,QLMt..r.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawd% starannego
i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.

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

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatitowych, dochodow i zobowiazan do majatku
odrebnego i majatku objetego malzensk^ wspolnosci^ majaflkow^.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie majaticowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czgsci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz§sci B zas informacje

niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a),

urodzony(a) 3JL..Q&,JfiS&ft «^..M^i^M^.
^tfJld^
WSMftb.Q^Qy^^ Ckjn^^^..5^H
do U.M,.Mh(r., Z

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pemiace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r.
Nr 113, poz.715 i Nr 162, poz.1126, z 1999r. 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 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, Nr 113, 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
wspolnosci majajkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:

\J (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)



I.

Zasoby pieniezne: • -p

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: QsMUL(..&#..

srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: £\Li&>..

-papiery wartosciowe: f$A£t...£M

na kwot? fM/y.

II.

1. Dom opowierzchni: SOCL m\ owartosci: JX&SBS^L tytul prawny W^U&Q. WfcM**
2. Mieszkanie opowierzchni:..." m2, owartosci: .TTT tytul prawny ~

3. Gospodarstwa rolne:

rodzaj gospodarstwa: IML....!^<^\9l^L ,powierzchnia:
owartosci: ^AJUb....d^^&fA
rodzaj zabudowy: mSu Q&MjQfy.
tytul prawny: (\^...AfifoJt^.
Ztego tytuhi osiajmalem(elam) wroku ubieglym przychod (MI/...QMkl8\£h
idochod wwysokosci: ()l^...dd^Ql^

4. Inne nieruchomosci: , , «

powiercchiria: ..^ QAkujfamJQ*.
dtiMjtn y.^!^^.c^p^. &j.....pk<L.i

o wartosci: MJ...UUU...2X

tytul prawny: ....m^m)fali.Mypd(^.G (3(\fi^kW&-

III.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udziatow:

to.....d^.c^

udzialy te stanowiq. pakiet wiekszy niz 10% udziatow wspotce: (At&....Q4Mp0iji

Ztego tytuhi osia^alem(etem) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ft^....g!$UXM.



IV.

Posiadam akcjew spolkachhandlowych - nalezypodac liczbe. i emitentaakcji:

.M^...d^aa.

akcje te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osiajmaJtem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysok
./kit..

V.

ikut.

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

.MiL....du

VI.

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

osobiscie .toi......(E |̂̂ ..
wspolnie z innymi osobami /UZ&....L/W

Z tego tytuhi osiajmatem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

OWL..

2. Zarzadzam dzialalnosci^. gospodarcza^ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):

osobiscie /.^v...

wspolnie z innymi osobami .^MjL

Z tego tytutu osiajnatem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

ft^.dekcT^



VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

..(lR^...doW4
- jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

(^....d^dfJLDAl.
-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

to....d^cMi
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....

Z tego tytutu osi^gnaJ:em(?tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

(Ui....tMua

2. W spotdzielniach

- jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):....

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.f\tii/...

T
au& .do^cn^.
• • • • * •*• * • *

Au&.....£

MyL.i&iftw

Z tego tytutu osiagna_lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

^ui/....dbc
3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarczq.

tim.
-jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

/LUJ& &£k

•jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

(Sui....{$.
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): L.

.|^...flAj.^..
Z tego tytuhi osiajmaJ:em(elam) w roku ubieglymdochod w wysokosci:

/^..dek^r.
VIII.

Inne dochody osi^gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaje_c,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytuhi: .~.

4).te*^j^$L^ dbdlm. $k.3M..$L$.
%fa3fa.AJ.(my&Jtem& .„ .db.d& 13.1%J&.£......
^) ^^..M^si^^^ fe.y.33...^ .„...
k) M<ft^i.nn^ docfcyl. ^.,k9,i+.5.^..C.
•a) (Uu^uoo^j*. n^20- xItdu^iA, /ouco^ oA^o cLoot^cd b̂ sO iT



IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji):
....ba^di6L..Q^*%...w^.k*. LirME^....Cb cr,..p*o)

^M$d.^.a^...k^^5.Q: te&te.l^r£H.&

X.

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

(UtL.

CZ£SC B

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

^domSM^llDh,
(miejscowosc i data)

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

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


