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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE u

ijdu powiatu, sekretnnn pewiatu. akorbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej

Uwaga:

powiatu, osoby zorzijdznJĄcej i cłlonka organu zarzi!dzoj(ccgo powiatową osobą prawną
oraz osoby wydaji)cej dccyrjc administracyjne w imieniu starosty1

..^^......................., dnia M.ff.t/.JŁ. r.
(miejscowość)

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdę, starannego i zupełnego wypełni!
nią każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać jile dotv-
czy".

3. Osoba sktadająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników ma-
jętkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
jątkową.

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

_-cz?sci -A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące ad-
resu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja. niżej podpisany(a), ,.^f^^..,.,.2/^./?^............'5^.<i36'{2^^.
limiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .^Ł..^..JM...f:.......... w ...........<3&ćŁ/?

..............--.......^^^^...!^^^.^......^/y^/,^^^^^^,^^^^^

..-.......-.......................................................................^^^^?&...........................................
łmiejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z preepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prbwadzenia działalności ao-
spodarcze)p^zez°.s.ot'ypetniącefur!kciePu.bliczne(DZ-l-l-N''106'POZ-679.z 1998^NrTl3,'poz~7f5i~Nr"lS2,
poz:1126'z 19?9 r-Nr 49'-poz- 483'z 200° r-.Nr 2e' p.02-306 maz z 2002 n Nr 113- Poz- 98t i Nr 2U, póz.' 1806) oraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. osamor2ądzie powiatowym (Dz, U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 orazz2002 r. Nr 23.
poz: 22°:Nr-62'_.p°z'.558' Nr '113-.POZ- 9.84.. Nr 1S3, póz. 1271, Nr 200, póz. 1688 i Nr214,poz.-1-806)7zgodnre
z art. 25c te) ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skfad matżeńskiej wspólności matotkoweilub sta-
nowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: M.<..

- środki pienigżne zgromadzone w walucie obcej:....._.................. ^U,S.
/ 7

- papiery wańościowe: .....-.......................^-....."."."......;...;"."....;/a^(f....(;fe:
/ /

na kwotę: .Mil.
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1. Dom o powierzchni: ..l&.ttópf.. m2, o wartości: ..Mt..^f.0f..... tytuł prawny: ...M..-fStSkfaif--- ...-...-..
2. Mieszkanie o powierzchni: ..^3. m2, o wartości: ....^.G.ffSS.... tytut prawny: ^ea3R^l?....^A/S&-........^..

'ćc/i^bti/ , uawua. t^w.e^iuelM^
3. Gospodarstwo rolne: / ' / .J

rodzaj gospodarstwa;......................^;{:....^^^'..............-..-----Powierzchnia:.
o wartości;

rodzaj zabudowy;

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągriątemlętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:.................................... ^.......e&fy.S^...

o wartości:

tytut prawny:

./^s,.
/ /

.^u.&..

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę l emrtenta udziałów: ,^?

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .Mi^..
/ /

Z tego tytułu oslągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...............M.?--^SXSy-ay-

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emftenta akcji: ......M.?.....^!Sy.Sy...

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
/ /

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............^aU?..
7 /

v.
Nabytem(am) (nabył mó) małżonek, 2 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 podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mie-
nią i datg nabycia, od kogo: .^.e..

/ /



VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ../^.&..t^&f^.!ky:

- osobiście ................................^?.e.......^2Ź/ć&:.

- wspólnie z innymi osobami ................/ll^?..
/ /

Z tego tytułu osiągnątem<ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ....^.ć..

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawne i przedmiot działalności): ......d:(.&.......??&&'.?W-

osobiście
/ /

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wrfsokoSci:......^?.

VB.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ....................^.^.......e&a

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

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..............,........^.?.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):......._.....^&{.?,.
/ r

Z tego tytułu osiągnątemfętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......^U-?......<Sc^y..a:y...

2. W spótdzielniach: .......................M^........(^^:3^...
/ /

- jestem członkiem zarządu fod kiedy): ..........^lU&........ia&&
i 7

- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..........^;
/ /

- jestem członkiem komisji rewizyjnej <od kiedy): .^jf..

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



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
,.M:L.

/ /

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .M.e-
^ ff /

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..............^U^..
(l T

- jestem członkiem komisji rewizyjnej fod kiedy):

Z tego tytułu osiggnątemlętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......^lź. .....^?.8^^'..

VIII.

Inne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: ^M....f.....^^^.........-.....?.Ł.^/.A.Ł
..................^.^.^....^.^^.^.^........^^.........................^..-........^....^fi^..^.....................--

.3.S.&SC?.V...

cc

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych Iw przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcjil: .....;A'/^....^2.....^f.Z.^..........^>^ri-........:....^.<%^.^..............

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec togo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
................................^^......i??.^.fi...^....-'......&.A..'^?&?:/'?.....^..

..^^/..^<^?^^..M.^^f.7...^03.?<?i?.^..^..^fe..^4^.....^.^..^,22..<źT........




