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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

ozfonkn zarzadu powiatu, sekretarza powiatu, skarhnika povriatit, kierownika
jednostki organizacyjncj powiatu, osoby zarzadznjncgj i cztonka organti zarzadzajaecga-

pawiatowq-usoba, prawnq oraz osoby wydajaecj dccyzjo administracyjne-w4mteuiu
starosty' L

(miejscowosc) (dnia)

UWAGA:

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

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja vv konkrelnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „nie dotyczy".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow

majatkowych, dochodow i zobowiazan do majatku odrebnego i majatku objetego malzeriska wspolnoscia
majatkowa.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZIJSC A

Ja, nizej podpisany(a), .... .3^.^y^....A(^ £..ft,..(y.f5.
(imiona i nazwisko'o/az nazwisko rodowe)

urodzony(a) ZQ,.0.[l,/.^(aQ/.,.....^ .„ w Ktift.Vfcita. .
JLtfUta/. 2ea.y0l*....f^Mr„^

0 ^...Qix.cc...foiM&Y^cU^k^i .c.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
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. 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 czerwca 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 w sklad malzenskiej wspolnosci majatkowej lub sta-
nowiace moj majatek odrebny:

I. Zasoby pieniezne: ^ l _^ rA ,
srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: (aO.Q.GU. .U... j.V^QAl?. u?Sif.^.L^U>TQ—

.VJ-n£.

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: /M&... .CVP.





- papiery wartosciowe: Mbti.. ^loM.Q^n.

na kwote:

II.

1. Dom opowierzchni: fS.O. m2, owartosci: JSQ.D.QO.M.. tytul prawny: b^Uftfekg) I *> *#&*.
2. Mieszkanie opowierzchni: .fi^OH... m2, owartosci: JbiV.QD.lA.. tytuJ prawny: WipC^Qi^Sc i ^i^
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ftVWiWA.QYi^s..t. l^powierzchnia: .A.0.t l9.J.. K.V9—

owartosci: XV.Q.Q0. M-^ rodzaj zabudowy: ... fair... .i?.rr\^w
tytul prawny: l*tfaT~*A\0fll4n£..&...&%{&&-. 9.
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: , . \

Q.VA 5*3K.. .^jttVfe.. •ti)... .^W.^.ia^Tilv...(bfti... .ificA^.dH.)/joU.'Xw.'i F.CL. [^^WP^ r^J
4. Inne niemchomosci:^owierzchnia: 2h.^.j...?.^.^....(.$^^ "

owartosci: Z5..0.0.D...U. ilQ,QCtO..U
tytul prawny: W.^3L\2Cq**#\C...h..^2£*VS

III.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emilenta udzialow:
\MX. ..&&.

udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:

fo&...^kt*X,
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

/V^...itf.tt^

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe l emitenta akcji:
f*ct....'ia\

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji wspolce: M*&... Sh9.

Ztego tytulu osiagnalem(etam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: fi*£,. .&&Hm,-

Nabylem(am) (nabyl mqj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Panstwa. innej paristwowej osoby prawnej. jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub odkomunalnej osoby prawnej nastepujace mienic. ktore podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia. od kogo:

.UjtfL...V&h





VI.

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza'2' (nalezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci): ....
fri*... 1qn.^y

- osobiscie /Wi£.. .6\j?k\.^<Y
- wspolnie z innymi osobami /V^sX,... .w?.v\^rl
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

AvvX... Pv?.n.Vi-r\

2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie A-w^... .?Vd \r

- wspolnie z innymi osobami aaa!X. .. $J?.

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
A^t-...CA^?.

VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):
/*vT.... chP.h.isy

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): .A.."
£<UX..... rfgo n Uh

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.......... /.
/*t...ia.n.«**,

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ........r.
/^...if?.fy\y.

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
fA*£... JW.mfcr

2. Wspoldzielniach: 0
/U&f... .cLoir^

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):
/W<CC

- jestem czlonkiem rady nadzorczej' (od kiedy): ..
AM%...&#.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
/Wt...i<

Ztego tytulu osiagnalem(elam) wroku ubieglym dochod(w wysokosci:
yWX... ĴO





3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza:

/V^...ii?ku^...

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):
/uC.C. ..CW>

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...
f^X,..

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
/VvJhV

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
/\^X^...^R

VIII. Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec. z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

A..SfoV^.^&IZMA.^. ...TjL.. .vWwa.vx.Iua.. ..puOW-v. ~ .Wii^i ••SJ.6D.iSQ. &h....
0 3 0 ^j*ax.ms&u&^.p.^5Xu?.a...^w3bisr

....Aamva^..^^^
; .d ^W...mxu ^A..Dj..,.^,a.y,

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

(. tfW. I.W\G<3vlV.\ 1...&.. k^.lC-rx.)

X. Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i
pozvczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo. w zwiazku z jakim zdarzeniem. w
jakiej wysokosci): ['"{"

/M^....O#.h





/""tryT7iO/~l T"»

u • u

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

t^^k,.M,Qt,.lOMs. l3,.jW\
(mieiscown.<Sd data"! ^rwflnicN L/

/vuQ_

(miejscowosc, data)

[1] Niewlasciwe skreslic.

[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej wrolnictwie wzakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


