
OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

ezlonka—zarz^du—powiatu,—sckrctarza—powiatu,—skarbnika—powiatu,
Merownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqccj iczlonka
organu zarzadzaja^eego powiatowa^ osoba prawnq oraz osoby wydajoccj
deeyzje administracyjnc w imieniu staresty-.

MMa^at ^ JML^h r.
(miejscowosc)

Uwaga:

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

2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisad "nie dotyczy".

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczeg61nych skladnik6w majatkowych, dochod6w i zobowiazan do majatku
odrebnego i majatku objetego malzenskq. wsp61noscisi majatkowa^

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granic%.
5. Oswiadczenie majatitowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pienieme.
6. W czfsci 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, mzej podpisany(a),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ..PA(S^?S^&. ~?H w ftiJ^S^L £&<^i£fe.#k

ij£i/)£L.J^LJ.^ £ li&r^^^.d>.....r.....dA^.^ift?:. ^UR
( miejsce zatruonienia, 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 2000r. 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 2002r. Nr23, 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 wchodzace w sklad matzenskiej
wspolnosci majajtkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:



L

Zasoby pienieine:*

- srodki pienieine zgromadzone w wahicie polskiej:

JsSsfiiiLfikAA.t

srodki pienieine zgromadzone w walucie obcej:.
Mt dgimM

papiery wartosciowe:
fat Aoifeijl

na kwote.

1. Domo powierzchni: AL.. m2, owartosci: iQQ^jL tytul prawny JS^&L*<&»^
2. Mieszkanie opowierzchni: &£L m2, owartosci: JhJJLiL tytul prawny sdai&fli*
3. Gospodarstwa rolne:

rodzaj gospodarstwa: ti&!L &£!^£1SL. ,powierzchnia:
owartosci: &!& AfikSk^ -
rodzaj zabudowy: (&L M^.14
tytul prawny: && dd^&§ -
Ztego tytuhi osiajnalem(elam) wroku ubieglym przychod &JL .d&t^.l^
idochodwwysokoSci: AsJs .d.cfc^.

4. Inne nieruchomosci: (

powierzchnia: dl^Sl. Q {OU&l£h& 42lM.Q£
U^ikfcfi£& do£(L£& & fi!i i.

owartoSci: jKLtjpL J&sM* •

tytul prawny: \&to&tJokk jKkZCuaSik^

m.

Posiadam udzialy w spoflcach handlowych - nalezy poda6 liczbe. i emitenta udzialow:
&ig jidii^

udzialy te stanowi^pakiet wiekszy niz 10% udzial6w w spolce:
Ylxg, Qd$MQf^

Z tego tytuhx osiajgnalem(elam) w roku ubieglym doch<3d w wysokosci:
Alt ddk&feA

V I



IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji:

t<t .(k(kcM

akcjete stanowia^pakiet wiekszy niz 10%udzialoww spolce:

-Ail. i<ĥ
Z tegotytuha osiajmalem(elam) w rokuubieglym dochodw wysokoSci:

¥-H

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majajku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza_du
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore
podlegalo zbyciuw drodze przetargu- nalezypodac opis mienia i date, nabycia, od kogo:

A\L_. (Mht.^..

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza_2 (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):
A±t. {j&ti&kA

-osobiscie Alt &(&££*j(

-wspolnie zinnymi osobami t&k hQ"M.^.,

Z tego tytuhi osiajmalem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

ML &&&$§
2. Zarzadzam dzialalnosci^. gospodarcza_ lub jestem przedstawicielem, pehiomocnikiem takiej

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

&lL .<kLi.Qi&§
-osobiscie A\L..:..A.d^^.

-wspolnie zinnymi osobami HvL .4£qiKleA.

Z tego tytuhiosiajnatem(elam) w rokuubieglym dochod w wysokosci:

ti.L &C&L2M&



vn.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spoflri):
Ifljj^ &fifeLQ3ftA.

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):
A\t .<i?.tiC>}4

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
VUG- <i<D^ac^A ,

- jestem czlonkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy): „
&JL d{)W/y\A r...

Z tego tytuhi osiajjnatem(elam) w roku ubieglym doch6d wwysokosci:
jl!i AflkSk

2. Wspoldziemiach ML 4qM^..

jestem czlonkiemzarzadu(od kiedy):
j/uj GLMk&JkxJL

•jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

vm.

jk& .4aip4
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy):

^.L..Ap!tyy}\
Z tego tytuhi osiajnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:.

ftJiLj&d&pftJ
3. W fundacjach prowadzacych dzialalnoSd gospodarcza^

{^sL <d.oVi^
-jestem czlonkiemzarzadu (od kiedy):

M .dokcAM
-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

Ak AdjsMi
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy):

^l AOMttk ...
Z tego tytuhi osiajmatem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

jivi d^ii^VL

Inne dochody osiajjane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaje6,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytuhi:

.L..A.dd)£>A hl sdffiu&W p^L^....r.....il,..£9.£.i..k^r. &l. {.WikJ.
i kci$kgA 3s LiiM.d-. l<kyi Z. 15...Q..JA. [htdJsi&l



% .

IX.

Sldadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej .10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji):

s&yn^rj^ QS^StSSk **Q&k QdMit ^0M.LA,.AQ?9. &
lAQA^ic}. ^.L.*kfe MskiL

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciajniete kredyty
ipozyczki oraz warunki, na jakich zostary udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci): -

>t \vLoo\mM ~ 2to& sadRiM&isL AM..A&Q....M.Qi%ik.. - Kfe£
i, ke-cl^ fl'/TuSji *#!3S dLJ&s. ne^r f>f

" J ^<?tdkitt-M

(^'Zj^ISI3Sg^-E Br. S*?^. A^L:
t-

CZ^SCB

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

(miejscowosc i data) (podpis)

'Niewlaiciwe skres'lic.
2Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie

i zakresie gospodarstwarodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


