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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, slcarbnilta powiatu, kicrownilia jednostki organizacwnej-

powiatu, osoby zorzQdzaj;icej i członka organu zarziidzająccgo powiatow^esobą prawną'
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty'

j(fó<iu.?C..%^l^^ia Q.i:K.:.^P.^
Uwaga: ^ (miejscowości

1' osob^skta_daMca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnię.
nią każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduj.; w konkretnym przypadku zastosowania. należy wpisać .nie doły.

3' osobasMadaiąca osw'adcze"'e obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników ma.
l. dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i mawtku objętego mafżenską wspólnością ma-

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
w-cz?sc'A-°swiadcze"'.a.zawarte.są.i"f°rmac'e Jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące ad.

resu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości".

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),.................. J.^^^..%^.%^(a.,,%.^Q, Tolc^kO.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) ..---------....-.......................,

urodzonyfa) ....................................(?^..~:...?2.^r....^.9fó,<7'.,,,. ^ O^eC^-OU^ A^/

,^(-.C^.<j/A^)A.^
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) .---.--.-------........................,

.^nzrfT°^a^u"sjLz^rzTjfamiu.sta"'Y-z_dnia2_1 sle.rPnia !?9.7/. ° O9'-a"i"eniu prowadzenia dziatalności go-
^podT^JP^Z-°?°b.^pe_tn'ącef""kcjePublLczne(DZ--u-N^^^
,p^t1.!2^iL9M"r"Nr.49-^48^z200ólrN7^^^^^^ z"2'Ó02ur':'Nr'm, 'P'O'Z° 98'4^ N^2'1p40zpo/z^80^ ^azz
u,stawy^ Ma^cz:e'wca-1998': °"samor^ie.P°'n".atowym (Dz. U. z 2001 r. Nn427poz^S92'maz72002''ruN^3.^^.^^^^8jlm^m^Sozy'i^'Nr,2^u,P^:'[16^'p^'^P^Z^2^d^
^ss-^s"1'że posiadam wchodzące w sktad matżensk^"^°- ^tk^b^

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
..........&^X?.'Luj^C~.....{2?.i?^''.eM.OtóQ...

^O.O.Ó..<^/^1...^.^^^.^L
u

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:........... ./^y.S,....^-.)^Qft/.{^,

- papiery wartościowe:..................................................t^tt^ do'h-/t

na kwotę: .^..0^



II.
,,.^&1. Dom o powier2chni:^.&..C:^?i!^:^vartości:(^.fe.?)toA^iy^prawny: ./kklŁ.

2. Mieszkanie o powierzchni^&m', o wartości: ^..(te(2..^'tytut/prawnyi^J.^A;,:.^%^^^'
,. .....-".. ..............-...^.....,.- ,.--.^^^^^^^

3. Gospodarstwo rolne: . ^ ^

rodzaj gospodarstwa: ....../^....C^.C^....................................., powierzchnia: .WŁ...OLC^0^
..^uŁ....ii.?.Ł>.^o wartości:

rodzaj zabudowy: .........M^...O.^.^.
tytuł prawny:.................^^fc.....U^A/..'ty..Ysft^................................................................^.......
Z tego tytułu osiągnątem(?tam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości: . i . ^, . . , . -.

powie^hn^.S.6/.^,i...<^..^.^.....CJ^2^.^..0
.^^"-/%?Y&^.<x^./:...f^^^.g^>:/tA.a^2;t^ w^ws

o wartości':ś^Q^/^^....o.^^.&ffi?.^;....^.Q.6.^.....^ź^A...^^^ai.^
/

tytut prawny: a^.^^^:..C^^...-...O.A?Ź^Qlć/.:...^.^.o<?.^^:.......^^ ''

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: .'.:.'^.'S'....~^...~..s^.^.^y..........

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spófce: /&ć/fe

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....WJ..t.?..

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: /yf^d^C

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .&.(Ł....(Q1

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...'..':.':.Ł:.*^...."<.^.'r..'.^..7..7(g/...........................

v.
Nabytem(am) fnabyt 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-
natnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegato zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mie-

nią i dat? nabycia, od kogo:'.^..^,^^Aj=^^^...^^^.^^il.^^^
.A...<3%^<&...fi%^^^A...'^^.^^^.\.s.cu^2*Ś.^ /j,>

^
?o.? 8^.%y^....?^.^...^;2?:.^/J^..^..'^^

'i'nM'u. f0^iLO W^CUiW&kCt /WS/aoLtj-o^c' ,^tcyfc'/^c^>2t ..

.iyM,

'til,



VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot dziatalności): .(^ :.cf.'D^.^)

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami .....^%.iS......Q;.o?/.<?.^
""c7

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubieg^ym przychód i dochód w wysokości: ..mi.e:...c!f:e^/.SS^t..
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście ...../^&....OMSB^.

- wspólnie z innymi osobami .^Zl^.S..

Z tego tytutu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokoźci:....^.ł?'.....<^oi'^.eĘ..^'.
v

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ..........Q^.L.^......'S>.LS>..^f:.^.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................C^.fy...

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .......(łu..^.. .<%a</
T:/"

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......../.ł^..^.....^:

Z tego tytułu osiągnąłemfętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...f2^/.^:...'^0!^.^.'^.

2. W spółdzielniach: M<i
^/^

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): '......U.ldJ.Ł.....Q.^'.t!f..Q:3^

jestem członkiem rady nadzorczej3 (od Itiedy): ........d}.{.e.^:....Q^Q.t<^'...^2-.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....CSU.?.......^U!3^.
.....y,..

Z tego tytutu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .ć?.ci..^:....^>t..yi,!/.'^^..



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
'a
J

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
?Wć&

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....(.iu.'^...^<S.I.^.B^-------------

Z tego tytutu osiągnątemlętamł w roku ubiegtym dochód w wysokości: ..^.6....?f.{Q.^.A^f..

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub iQnej działalności zarobkowepró^ajęć^ z podaniem kwot^
"^ o. 5^;^^..^.^....<^9^ ^^....^&?.'^?^

uzyskiwanych z każdego tytutu: ....U..>J....'..;.-.'...:^'u/"<t

.^4 A^a-

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w prrypa,dku pojazdów mechanicznych należy

^^OiPO'^^^^....................................................................................................................

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 ztotych, w tym zaciągnięte kredyty ^pożyczki oraz warunki,

i~iakich7ostaFy udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
..a^s...cco-^/-&^-


