
STAKOSTWO^ POWIATOWE w.HEŁMIE
Biuro Starosty
WPŁYNEto'

dnia

-członka zarządu powiatu, Eekrot.
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

itu^skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej-rr

powiatu^ osoby zafządzajijccj i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawne
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

., dniaCA^&^L.
(miejscowość)

Uwaga:

1- os''.ba.sltladanca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wyoelnie
nią Każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne lubryk! nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać .nie doty-
ł4y.-

osoba sktadaląca "^""adczenie obowiązana jest określić pizynależnośź poszczególnych składników ma-
ł, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maFżeńską wspoiiiościę ma-

4. Oświadczenie majętkowe dotyczy majętku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

wc2ęsc!,Aoświ?doze""1 .zawartes^ informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące ad-
resu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) , A^^^.fe.....^'V^:C^J^. _, -2-<J , O^W\^<jQ
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urod2ony(a).^.h.....^.?..../1.56..^.^""""""^^;""^.^^^^^^^^^^^^^^^^-^^!^^
--^-^^.^.^.O...S^.^..Q^.^.^......^_

^s

łmiejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) -------.-.-..-..........,

po"zapoz"aniu-s'?5-p''zep'sa.'T" "stawYz dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności ao-
spodarc"J p^ez-°s,obypet"'9cef"r'kcie P".bl":2ne <DZ- u- N'- 106, pra. 6797z1998r"N7Tl3,"poz"?T5'i" "1^
^z.ll2^T-r-Nr49-^^\z2000r:N"r^
"stawy.2 dma.6czerwca19?8 '-_°samorządzie powiatowym (Dz. U. z2001 r. NrU2,~po2.'1B92'oraz'2"2Ł6o2'I:''
PM<m.N,r.6lpozjw.Nr1i3^m:9M7N7T53:^2''i'^
^a.rt;25.cteLustawy°świaclczam- że Posiada'" wchodzące w sictad małżeńskiej wspólności ma'iąt'ko'^ei1^"sta°
nowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne: _

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ;:S>.iy...Ł^S...^A/....^.
.^Łb..Bol^ oV O. \AA o; o -l-\<^^ i a ^S,.^.2.l&..o;^...^..^.ą.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe:

na kwotę:



n.

1. Dom o powierzchni: .......'^7......... m2, o wartości;...........^7...."... tytut prawny:...........^...........^.

2. Mieszkanie o powierzchni:^.. m2 o wartości: .2;.10.*9.}^.^ tytut prawny: ...l^X..<2A..l&A.^.
3. Gospodarstwo rolne: ^'?^O^o4<L \^.f>^^ \\<^)^>Q ^ ^-^^L^^ O^I/O^~-LU

rodzaj gospodarstwa:..........".......-T^r.........................-...........-......""..".^powierzchnia:

o wartości: ..............................^7..

rodzaj 2abudowy:.................T^7....................................................

tytuł prawny:..................... ~^7..

2 tego tytułu osiągriątem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości:

"". A.^a^-i l^j(j ^'.

.^

n

powierzchnia:

.2.;...^o.^..^....l^/J.O.<?.Q...^".ę3^..^..^....^.i<^L^...^^.&.^.^^.t^
owanoścj: .J./..".'S..Q..J^^.^'.,
..^..........2'.?^..i?....-i"us.....aZ.,

..>.............^..j.,

tytuł prawny: ........^.A^.l..&^..E;?.\^.....^..(2.p..^.^.&^. '..Q......'^...'0.^e..

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ...hA..2<...t3.l.S^.<4.
{..l

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Z tego tytutu osiągnątem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emltenta akcji: ..Q.\iS2t^.S^-.
'"3"

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spótce:

2 tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

v.
Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do Jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komu-
nalnej osoby prawnej następujące mienie, które podtegato zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mie-

nią i datę nabycia, od kogo: ........^&"^.,.......S.V..&^.^..5AtĄ......................................................................................
t^



\ .

VI.

r Prowadź, działalność 8ospoda^nalezypodadfor""p.awn"p.odm,otd"a"lnosci):..
-.-..-.-.....................^y.S.^^<J\^2Ą^<iA^A y. ..--.,.

osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Żutego tytułu osi,gnqtem(,tan,) w roku ubiegtyn, przychdd i dochód w wysoko^Z^""'"""""""""""
2' Sl;l^nosc!?.BOSPOda":z9 Iubiestem pmd^v^P^"^"^rn^ej"c.^,n^

. prawną i przedmiot działalności):...........'^;.e,?'(A>^("^"'"" ""u' u'""!"noscl

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

2 tego tytułu osiągn,tem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości.'.

VII.

1. Wspótkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):.

- jestem cztonkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

2 tego tytułu osiągnąfem(gfam) w roku ubiegtyn, dochód w wysoko^

2. W spółdzielniach: .................VAA"JL......O\.9.7[.i_

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej lód kiedy):,

2 tego tytułu osiągn,ton>(,tam) w roku ubiegłym dochód w wysoko^



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
..VA.^;...?...'?..ł..'xl..&A..

"'^""T1

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej fod kiedy):

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lubjnnej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu: ....6.Q.;..2.2..9....^...^.-.^.^.^.&fl,.v^:'.o^^&.?...^-..A3..^1lft..
..riri3Af.^ol.h^?.^"Q,...^....^.^^.3.^..^"^
.^..^Aj^i.j^..^..^...^..&^"[^.ig^i^..^..s^....'^^^..d.^..^"i:...^.^&.J..^^
.^Q&\.sLLy.L\.sA\^.^^^ ^^^

o

DC.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

podać markę, model i rok produkcji): .........^.S,,.. _SlŁ.fc;
^ \

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

.^...&....d.?.

.^....



CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania ospby składającej oświadczenie: ..lAA;...SAl^.6,.^A.^2<.^t)..S'..\L^.
.A2.r.A^^...cAi.i^..^".^.......^ZZZZZZZZZZZZZ'T"

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
^

2......C^^^.^...^..-.._^.^^.^.^'^^.^^SQ,^
3...........^:......................................................,................'...,..
4......^AJ."....Ck^.^..+..^.."..^..^.^&^^.?fl.?'.................,.

<LÓ- . 5., k-wi/U^ ^ J[. \<Aa\A^ ?) u ^\ 2/^|

powyzsze,oświadcze"ie sktadam świadomy(a). Iż na podstawie art 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

.^.&Ł^.A..S.....O^
(miejscowość, data)

v iAl.^exc'-.^o^a
(podpis)

1 Niewłaściwe skreślić.

Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie uosDodar-
stwa rodzinnego.

Nie dotyczy rad nadzorczych spótdzielni mieszkaniowych.




