
STAROSTWO POVV. ._ ' •'
vv Biaicj PodlasKi

WYDZIAt ORGANlZACv^"ADMI

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
-czt&nka zarzqdu po-ivintu, scki^tftfzfl-pmvint^y •ihiiHbwfca-pmv4ate^ kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby-gai'z^zaj^ccj i ezlonka-efga-tm zarztidzajtiecgo powiatowq osoba
prawmMmw-tweby^wyda^^

_j %(hM.Mk/i dma MJLML,
Uwaga: »
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowijjzana jest do zgodnego z prawd;}, starannego i zupelnego

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

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

majqtkowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odrebnego i majqtku objetego wspolnosci^ maja_tkow;}.
4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majatku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczsjce adresu

zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsce polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a),
An / /n/r> (imiona i nazwisko oraz nazwisk

urodzony(a) MJxJltiS w...^^^m....M^k('i
zwisko rodowe)

fo M^lty.te^.. IM&hffi

v (miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
przez osoby pemia.ce 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. Nr 26, poz. 306, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr214, poz. 1806) oraz ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza_dzie 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 wchodza.ce w sklad malzeriskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiace
moj majatek odrebny:

Zasoby pieniezne:
srodkipienieznezgromadzone w walucie polskiej: ifiie cmjfc?i$%.

ii.

srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: „J.%...MP.y].':.(!-i..

Hie QvfUQipapiery wartosciowe:

na kwot?:

Dom opowierzchni: ....V"..~. m2, owartosci: :7Trr; tytul prawny
Mieszkanie opowierzchni: ...T. m2, owartosci: .T7!7 tytul prawny: (ftf£
Gospodarstwo rolne: r i,.
rodzaj gospodarstwa: uMQj&S &*!Q.?.. pc
owartosci: JllGCJ.Q. _•
rodzaj zabudowy: : Uw/fflQ. ^kl.Q.
tytul prawny: $fi.Qtt$k dl£ fr/m/V) W ~*)
Ztego tytuiu osia£natem(elam) wroku ubieglym przychod idochod wwysokosci$f^^.r<^.~^.$ ?{,

Ma
fr.b•zchnia: ^..(M.M.iZ^.^^Wj
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^^^tMk..mJjm.k ii^A^k. ^JijsfMJA
mm.Ik t I

1].JQMfMji $jds80.k SI wMJQ.o wartosci:

tytul prawny:.jJjfi^Z. l)...^&lk ^....SftM...^..
III. j,
Posiadam udzialy wspolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow: W^....xOa/Lli

udzialy te stanowia. pakiet wi?kszy niz 10% udzialow wspolce: w.\.....GIytt/.C&.ti.
{J J

Ztego tytuiu osiaj;natem(?lam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: ff..{^....k(.r.r//.':!-.^.

Posiadam akcje wspolkach handlowych - nalezy podac liczb? iemitenta akcji: !..'^...^.iA..'.f/...

akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10%akcji wspolce: ^.T....^M'I'f/.

Ztego tytuiu osiErgnajem(?lam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: k!f&. V.P.K?.!-'-..^.
V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majajtku odrebnego) od Skarbu
Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby
prawnej nast?pujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia,
od kogo: ' / / „

im whey
f-

VI.

1. Prowadz? dziatalnosc gospodarcza; (nalezy podac form? prawna. iprzedmiot dzialalnosci): ...(?@...fiC&//:?/'/.

osobiscie }/!/& $(9w

wspolnie z innymi osobami Ll!9. iMA/.C?i,
f

Ztego tytuiu osi£rgnatem(?lam) wroku ubiegtym przychod idochod wwysokosci: ^.f.r.^...^.W.^....
Zarza_dzam dziaialnoscia,gospodarczaJubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podac form? prawnaj przedmiot dzialalnosci): i'M.9...ClP.k{Cffl

osobiscie WL.M^k^L
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- wspolnie z innymi osobami t b.lk\}L\-M
i

Ztego tytuiu osia£natem(?lam) wroku ubiegiym dochod wwysokosci: •?.:! M...H/.!:.]..!..

1. Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): h.lfr. X^LkOI.

&..^te

czionkiem rady nadzorczej (od kiedy): (v.(S Y.^..'J1.

- jestem czionkiem zarzadu (od kiedy):

- jestem

- jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): k:Lv...k.¥jM.i..^~.

Ztego tytuiu osiaj>najem(?iam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: .(:(£.... MV,Cy.f.M

2. Wspoldzielniach: f#? QP.tf^

tAifi ('ipiiif"/(jjestem czionkiem zarzadu (od kiedy): k'.S .V.r^.'.i.y.

"lite e&i/mjestem czionkiem rady nadzorczejJ (od kiedy): .''.?/£ S'.WjLl.'.^..7

jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): '!...>.. y}yj3.:.:M...

Ztego tytuiu osicjgnajem(?tam) wroku ubiegiym dochod wwysokosci: ..!?. £::>r$!S.;M..
3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.:

i°}£...dvkc}u

- jestem czionkiem zarzadu (od kiedy): ';'.'/.*? QyfJJS.tk
• . II

- jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy): At/? QkjjJ.kfM.

- jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Ki\^....:^lJs.'rJ!i.

Ztego tytuiu osi3gnalem(?tam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: v.r-.....ST:WS^^i

VIII.

Inne dochody osiajane z tytuiu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytuiu:

.^M^0^^...^...A& ^^wfMi& aJ3&Z9Z ~....52MZIl(IIIZ.
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IX.

Skladniki mieniaruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac
mark?, model i rok produkcji):

wwSIStAl

X.

Zobowiazania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 zl, w tym zacia^ni?te kredyty i pozyczki oraz warunki, najakich
zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

ISll^tt Wt. rrr. MM/M...^

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

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

fmiejscowosc, data)

Niewlasciwe skreslic.

" Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej. w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

J Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych
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