
11.

M.....W&MI..

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

we c/om?,papiery wartosciowe: ••••>' W4
na kwote:

1. Dom o powierzehni: 77 nr, o wartosci: .77. tytui prawny: V.K.

2. Mieszkanie opowierzehni: nr, owartosci: tytui prawny: "{ ™?}M..<M

" SJSSSS «g* M ,powiei.zchma: MM.U(£..^l
owartosci: A5.MjSi -
rodzaj zabudowy: flfe?«*» .$fe$fo
tytui prawny: *$&&$* d/H
Ztegotytuhi osiagnalem(elam) w roku ubieglvm przychod i dochod w wysokosci:

* ^"^ri^.^.^.p?*?' Qifc^m tfafdUgt
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1̂ -KOSTWO POV

OSWIADCZENIE MAJATKOWE im ~1V ]A
czlonka zarzadu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika povviatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzaj^cego powiatow^ osoba
prawny oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w_imieniu starosty

ii^miM:..., d„ia MJLMk..,.
Uwaga: J
1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupeinego

wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym pizypadku zastosowania, nalezy wpisac „nie

dotvczy".
3. Osoba skladajsjca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow

majatkowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego wspolnoscia^ majjjtkowg.
4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku vv kraju i za granica.
5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsce polozenia nieruchomosci.

felpAodpisany(a) ^^M ^MQ.
^/i i a .a s*i (imiona i iiazwisko oraz na&wisko rpdowe)

mtu^JRMLJM I Wbm W^'% L nrirr^psoh'tim. 'rubliam Jaktod Offew^fiowm/ is rlgMpm realmm
ZII^I${$^

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkeja)
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. oograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
przez osoby pemiace funkeje publiczne (Dz. U. Nr 106. poz. 679, z 1998 r. Nr 113. poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z
1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z
dnia 5 czerwea 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej
ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace wsklad malzenskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek
odre-bny:
I.

Zasoby pieniezne:
srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

2000 00 it



o wartosci: AjjO^opg AJ$M$J... t *$—•

tytui prawny: ij'Sm^i. ^...fM.ik 4-^-4^--
Posiadam udziaiy wspoikach handlowych - nalezy podac liczbe iemitenta udzialow: r. WAJ..

udziaiy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspoke:

Ztego tytuhi osi4gnajem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: #(&..,.(«#*...#

IV.
Posiadam akcje wspoikach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

W

akcje te stanowia, pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: me .%.

Ztego tytuiu osiagnalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: vi.Bn
V

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skarbu
Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby
prawnej nastepupce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia idate nabycia, od

k°g!; kiMcy

vi. ute dckirth
1. Prowadze dziaialnosc gospodarczq2 (nalezy podac forme prawna i przedmiot dziaialnosci): v. i

osobiscie vfk Miqij.

wspolnie z innymi osobami

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

2. Zarzadzam dziaialnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem, peinomocnikiem takiej dziaialnosci (nalezy
podac forme prawna iprzedmiot dziaialnosci): r.'.'.v...MV;^3..^

osobiscie ttJ^.
wspolnie z innymi osobami tt!$....v:.v.f£..U&..
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Ztego tytuiu osiagnatem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci:

VII.
1. Wspoikach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

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

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

2. W spoldzielniach:

^JC^.

ddii^k

.....jej®i?4

Ztego tytuiu osiagnalem(eiam) vv roku ubieglym dochod wwysokosci: -Jj-~^~
„, ctJ.,. ,. m okkm y

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): .v....r*.L.f.T

'""'". " "A 77777* ii'ii? doliim- jestem czlonkiem rady nadzorczej' (od kiedy): H-y-

""".'"""' i'^""tojjGi
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): s}"\J'

Ztego tytuiu osiagnajem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: ** ... ^••\jf-
3. Wfundacjach prowadzacych dziaialnosc gospodarcza: vK..Xr.Jj-x/J

\ """**. 77777\ tw $h®i- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): W'"v

; '"'". " "A 7 77av we dofic^- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) \T"\"J

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): V. .v....(4.3

Ztego tytuiu osiagnalem(eiam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: M...WMI..

VIII.
Inne dochody osiagane z tytuiu zatrudnienia lub innej dziaialnosci zarobkowej lub zajec, z podamem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytuiu:

S^SpSSp 2 S^i ^ndi7mtQ o &MZ.....m....±~K ML
IinillM^MjLll 7.

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac
marke, model i rok produkcji):

'£^MMZ7fhda hocb/a \^L.M0&f. &....r.M^7iJ£^F^
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Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zl, wtym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki, najakich
zostaly udzielone (wobec kogo, wzwiazku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

WSiB &^^£S ^0 'fi^-—•"•$W'JT#™
tZZ®^^

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

zatajenie prawdygrozi kara pozbawienia wolnosci.

MyAmM MM
(miejscowosc, data)

Niewlasciwe skreslic.

Nie dotyczy dziaialnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych
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