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Uwaga:

1.

3.

4.

5.

6.

Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawd%, starannego
i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
JezeU poszczegolne rubryki nie znajdujj| w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezv wpisac "nie dotyczy".
Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatitowych, dochodow i zobowiazan do majatim
odrebnego i majatku objetego malzensk^ wspolnosciq majatkowa^
Oswiadczenie majaticowe dotyczy majatku w kraju i za granic^.
Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
W czeici A oswiadczenia zawarte sa_ informacje jawne, w cz^sci B zas informacje
niejawne dotyczq.ce adresu zamieszkania skladajaxego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A.

Ja, nizej podpisany(a), .MflMJfcA A&M£SXXA HM!i^QZaiC..Z^MJJ^^..r^^^^^.
(iniionai nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) (*. M££<2 .43.GC.fcw W.^fcMCAC.tf.
Uc.EUH...C£^Li\JQ^^AiG41C.E {a±r.sdL..lMk^Ml^Q^>. W mzMLA.Qtf....

^&m®.&

( miejscezatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby perniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r.
Nr 113, poz.715 i Nr162, 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 1998 r.
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1592 oraz z 2002 r. Nr23, 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 wchodzace w sklad malzenskiej
wspolnosci majajtkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:



I.

Zasoby pieniezne: *

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: .^t.x....QQQ...CX..

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: cD.A..A.

-papiery wartosciowe: 5.^..Q.Q„.<i£t .JM-Jf.
^kd.£.......<15bi r..okae. &&FA£Q „.

nakwote. 55QQj£L

II.

1. Dom o powierzchni: .M5CL„. m'

2. Mieszkanie o powierzchni: KOvlJlm2, owartosci: tytulprawny

2, owartosci: .A&XM.....^...... tytul prawny k&HMk&t^{?'6J

3. Gospodarstwa rolne:

rodzaj gospodarstwa: 2.l'Q$MX-.Qik Bftkl&fifA ,powierzchnia: Qi(S!h..tiJr
o wartosci: &&.&QQ„„;£XL

rodzaj zabudowy: ..J50fct-..^.WlEMGM....B.....2ZKS:.4..1 S^\HlWM^L..£-:9^i,rB:A.t^k£i.
tytul prawny: ...BSdfeHfc^S.kO^. (..Si/..^)
Z tego 1ytuluosiagnaJ[:em(?lam) w roku ubieglymprzychod Ki..i& P.Q.T.¥£.l.!f.

i dochod w wysokosci: ....kbE $££fXQ&y..

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: |J.i.£. DSXX.tZX

o wartosci: :

tytul prawny: ...

in.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe_ i emitenta udziaiow:

..MXB. &QIX&Z.Z.

udzialy te stanowiq. pakiet wiekszy niz 10% udziaiow w spolce:

Z tego tytuhi osiajmalern(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:



IV.

Posiadam akcjew spolkach handloAvych - nalezy podac iiczbe i emitenta akcji:

..M&....ww.£z.r.

akcje te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% udziaioww spolce:

Z tego tytuhiosiajmalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

V.

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

.Mb. txzxx.cz-J..

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza_2 (nalezy podac forme, prawnq. i przedmiot dzialalnosci):

MSk \>.ojr.U.Y.

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osiajmalem(elam) w roku ubieglymprzychod i dochodw wysokosci:

2. Zarzadzam dzialalnoscia_ gospodarcza_ lub jestem przedstawicielem, pemomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podacform? prawnaj przedmiot dzialalnosci):

$.l£k b.m:.Y.Cz.%
- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osiajnajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:



vn.

1. Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ....f&i.E,....&GT.¥.&!'..jrL

- jestem czlonkiem zarzadu (odkiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem czlonkiemkomisji rewizyjnej (odkiedy):

Z tego tytuhi osiajmajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:.

2. W spoldzielniach ..M.E. [}QX.£C£..£

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (odkiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osiajmatem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarczq.

....MlS DdXH?.^
-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osiajmalem(efem) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.

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

uimbf.A o 3£ACE B.h.&AJtr'Zk 5L.
U.CiOlAU zJ^.ej^sMLB &A3..Ai.A.Q. zL„:.



IX.

Skladniki mienia mchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotycb. (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji): S^.t±O..CfctO~D

%Ai<bk£xL Ba&gSXR&j 2J£&J&....r7. M..QQO...£^..,

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostary udzielone (wobec kogo, w zwia_zku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

.M%. £>.OltfQr..!*f. , :

CZESC B.

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

.\<{UtfiQB. h(UUMX[ U (ykoul:iM^...MM.i^M^ -% U^ujq^
(miejscowosc i data) (podpis)

1Niewtasciwe skreslic.
2Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produlccji roslinnej i zwierze_cej, w formie

i zalcresie gospodarstwa rodzirmego.
3Niedotyczy radnadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


