
OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika
jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarz^dzaj^cej i czlonka organu zarzqdzaj^cego

powiatowjj osobq prawna^ oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu
starosty™

Qdtii* 2LQ12ML
(miejscowo&) (dnia)

UWAGA:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazanajest do zgodnego z prawda^ starannego i zupelnegowypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduja^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezywpisad „nie dotyczy".
3. OsobaskiadajacaoSwiadczenie obowiazana jest okreslid przynalezno& poszczeg61nych skladnikdw

majajtkowych, dochoddwi zobowiazan do majajtku odre.bnegoi majatiai objetego mateenska, wsp61no£cia,
majaticowa..

4. Oswiadczenie majaticowe dotyczy majajtku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie majajtkowe obejmuje rdwniez wierzytelnoSci pieni?zne.
6. W czf^ci A oSwiadczenia zawarte sa.informacjejawne, w czefci B zas* informacjeniejawne dotyczace adresu

zamieszkaniaskladajacego oswiadczenieoraz miejscapolozenianieruchomoSci.

cz^sc A

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, p6z. 679, z 1998
r. Nr 113,p6z. 715 i Nr 162, poz.l 126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. 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 matzenskiej wspolnosci majajtkowej lub sta-
nowiace moj majajtek odrebny:

I. Zasoby pieni^zne: ^ ^ %
- srodki pienie_zne zgromadzone wwaluciepolskjej: .O>0.0.Q/.7/k. &>Orf*JUl&. J.

..fa..UM4Cy...J2litydh.y

....<V*w2Z&&i^^^
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

<7U£..



- papiery wartosciowe:

flM£...dM2i#W.

na kwotej
II.

1. Dom opowierzchni: ... 4?<d-.L/. m2, owartosci:JD.C?.$^; /.. tytul prawny:tyA&W.LwtttC Zioy^
2. Mieszkanie opowierzchni: ..00. m2, owartosci: JR& P.0.O..S?... tytul prawny: .OUjliAW
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: (buil-jt.. sQDUi , powierzchnia:4'/:?.™ Irfft?,' it . *n

owartosci: ... AQ.Q.. UfA->... 2%. rodzaj zabudowy: 7l& jkfttkty. ' *?.?".'.
tytul prawny: sQjCt.. lUitOl^i^e/U.a.. 1.. .^^^<^^0^^^.C....2.. .2Ott^
Ztego tytulu osiajmajem(ejam) wroku ubieglyrri przychod i dochod wwysokqsci:

<***£t71^^ .
4. Inne nieruchomosci: powierzcrmia:.<£z£j^\.^£&^^

owartosci: Z#£4Mj£.1%„ .....?_
tytul prawny: ...n^^4^.^^^.1^.?.^..:2..ZQiuLHjf

III.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbej i emitenta udzialow:

o^£...dom^f
udzialy te stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spoke:

^Z...d&Xl4CAfj.
Z tego tytulu osiajmatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

/MJ&..dmifAti,

IV.

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

akcje testanowia^pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:
<hlc..cU-.iac/t(tj

Z tego tytulu osiajnatem(ejam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: ....
V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majajtku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastejuijace mienie, ktore podlegalo
zbyciu wdrodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:

.<Yu£..£Wtyt;<i<k
't

Tca-



utond&b4uU* gumsuiu. _**,«*>+*
^••-^^^YYYYYYY'Z.

- osobiscie <}AA£..MJ%ay
- wspolnie zinnymi osobami Mfy&wh.M^it^.^Ni.U^M..'.\"&.' NZ$2 A-C
Ztego tytulu osiajnatemfelam) wroku ubieglym przychod idochod wwysokosci: & 3?6 gftf
y-i^Mw.h^ d^JiiM^
\ Zarzadzam dzialafnoscia^ gospodarcza, lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej'2

dzialalnosci (nalezy podac form? prawnaj przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie syuk..

- wspolnie z innymi osobami n*/&.. .UMkf-Uj-

Ztego tytulu osiqgnajemfelam) wroku ubieglym dochod wwysokosci:
auu£..u<0&cau

1. Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):
fyusi

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

a^..6whAC/H/....
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

; <h^....Mmeuf.
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

o*4Al... umUfMj.
Ztego tytulu osia£najem(eJam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: .. ,

/ua£. .^i&itiCMt.
2. W spoldzielniach: V "

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej[3] (od kiedy):

$ML

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osia^najemfelam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: '.. ..Y......
.Sfai£.



3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza;
<;—•«•'•. • r^..OMUCAl^.

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): ,..
^*x£

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
0^..dMUC^j.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytuhi osiajnajem(?lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci
;;TT_- • <^~dMuw4
VIII. Inne dochody osi^gane ztytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zatfbkowej lub zajec, z
podaniem kwot uzrakiwanych z kazdego tytuhi:.... •»

''foe^</*^ ,
Q>+-£™'»w....^)J<& ^jf!^fe

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

•• <^w^W

4 "^^^^
X. Zobowiazania pienieaie o wartosci powyzej 10 000 zlotych, wtym zaciajniete kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostary udzielone (wobec kogo, wzwia_zku zjakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci):

.o^....d^/&u^.



CZ^SC B

(miejscowosc, data) (podpis)

[1J Niewiaiciwe skreslic.

[2j Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej wrolnictwie wzakresie produkcji rosiinnej i zwierzecej wformie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
13] Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


