
?OU -,j,- ? 9

^
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka Eoraądu powintu, sekratnnm powiatu, oknrbnikn powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzająoe] i oetonko organu zarządiEająeogo'powiatową osobę prawną

oroz osoby wydajqooj deeyje adminiłtrneyjne w imieniu tarosty'

&l?^U^^e.................. dnia ?.S...9.4..:>.l.li r.
(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypelnie-
nią każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prcypadku zastosowania, należy wpisać -nie daty.
czy*.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników ma-
lątkowych, 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.

6. W części 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). .....................tó.lE.^AL?........P.fc'P.?..N..OU.S,;lt.L
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

.M...urodzony(a)
l

i.................................. w .........fóLg.&ku.

............................ŁE.^ot...^.e.Ł...d.....^.&.&U..^.V>.y....-..L^.?s)..M...<?.&.^.L.(sio.^^^^^^^
[AeufiL

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby petniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, póz. 679, z 1998 r. Nr 113, póz. 715 i Nr 162,
poz.1126, 2 1999 r. Nr 49, póz. 483, z 2000 r. Nr 26, póz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, póz. 984 l Nr 214,póz. 1806) oraz
ustawy z dnia 6 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 orazz 2002 r. Nr 23.
PÓŁ 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984. Nr 153. póz. 1271, Nr 200, póz. 1688 i Nr 214, póz. 1806), zgodnie
z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sktad małżeńskiej wspólności majątkowej lub sta-
nowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:.... ......i.A.O.O.O...iA.....-....m.>sA.7.<i.M.rói,&....ró^.ó.lAo.^
..yMiŁ^aróS,..

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:................................................ttil.e........ti,!3.ł~.tl.yi;

papiery wartościowe: ..........-......"".......""..""".....".. ................................O.i.?......&Li?..:t:.4uW...
l

na kwotę: ................................u.fce,.......d .dLtó.^^..



, (^iU\\W.^\W^
1. Dom o powierzchni: ....A'W...... m2, o wartości: ...ŁV.V.!JW1[. tytuł prawny. ..lrfliSWl.&S.L..."!A^.L?.ti&.)..'..
2. Mieszkania o powierzchni: ...T.... m2, o wartości: ^A.(..cLlt4Ui(.. tytuł prawny: .......Xi\i....sLai^i\...................
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:.... O^.lA.Oy&lU.f.................................................. powierzchnia: ...L.^..^.A.
o wartości: ...................IO.SOCO..IA..
rodzaj zabudowy:..........lfti;e.l<lbaA.li).UlSU.?....................,........;.
tytut prawny: .....JtóA.^Y>s3^...^..M^l^^......tó^pLlMiG....Vyll?ł..i?.yi?tó.^.
Z tego tytutu osiągriątem(ętam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości: ...'0......t..y^.<;ilA&lttLCLA!!l

4. Inne nieruchomości: "Inteod^al-uh; )
powierzchnia: .ł/&..U^^U...^..LA.b^^U...fóLe.ft.\IAh^..<?...p^
...A..Wqri^..^Q^a^^...<?..^....i.S"L.Ł)...SiMl^^..ffiA?al^a^..Q..^.<^:.Bfói..nR..Ai^e..^^^^^
o wartości:.............jLD..&'i?..k.'Al................................................."................^.

tytuł prawny: .........OJpAd?ijL.....(;..tó'.\ie'^.l.6U.....OclliębAl.^..^.

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

.tU\?........ri,.'a.\-:iy IW

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ..............&i&.......-.sL'a\Ą^.

2 tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....to.tsL......A.S.t;1UIA<...

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ...Utfi.......^;0.

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spótce: ........................................A.\.?...........vL'?.u(U).li................

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................Q.l.6...........>.ll.oT.^..(A.14...".........

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 podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mie-

nią i dat? nabycia, od kogo:
j^..ńucLY\uSL.....Jb.y<^.AoLy).A.....lQfcł.iML..':..L?.ui.y..>...u&...'S!;Led^.iii.y.g.,

.LQ\i^......^^.(a.YLA\u^......M.+lW .-..ii^.,...U^......S.t^uZLtŁ.4^.^.^.^..^^.)
.^...d.i^UA....^tuAyM...&AiA^o....Q(.A?.to.A.:..A.i^.(...iJ.^I......A.!.(2d,Li.^u&.

,......................................................L.iłAiSA11SAt.At<&.....h5^<\Dl.KL8.-!fc...lMiK.ró

<



VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot driatalności):.
,.ii^.......dcAt

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

W.H...

.........^s?..........'ti:c>ł:y.y.u

M'Ifi.
2 tego tytułu osiągnątemfętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ....y\.\?.....cLa.)L-=(U.t

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem prredstawicielem, petnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

M.<.

vn.

- osobiście................................................... l l

.................-...-......-......--.....................-......-..................--.--...................................A^...........Ab^.^
- wspólnie z innymi osobami....................................... ' l

.........................................................................."".".^_^,^^_^^^_^^^^^^^^^^^^^g^^^^^^0^(^^^^^
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.
................................................................".".."..."."""."""^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^Q^^^^^^^^^^^^

1. w SPÓ*kach handlowych (nazwa, siedziba spółki):............................................... K\\I o c~l<-

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...............................................................tó.^e.............t^sAy y,

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .................................................iA.Le.............d:S.^a.'

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...............................................U,fc?................C^^^>

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..............1&1.Ł.,

2. W spółdzielniach:......................................................."".".."."""""^^^^^^^^^^^^^^^^Q^y,,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...............................................................,..&j,.fr..............lA:.'?k4 O?' n
jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):..... .v^e..............^o.^s^_

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .................................................tó.\.?................(;LQ^yt((
\ l

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...............tóL&..............d<.^tAl
l ^



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

.............................................................................""."."."".."".""".."^$je"^j^sai^............................................
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...........................................Ol(i........?Lal'ii

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):...

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

..............Xt?........tiAiy(.......

.................tótL.......?loh|tó4
Z tego tytutu osiągnqtem(@tam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......;?l?......Łl(QfcjUl.tl...

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu:

......................4..^.^.0^.-...Q....^.....y....M^k..^lóL.^.l^^róA.^..^
..^....^&..i!nei.nAttA><^Ł.A^..^Mta^...:....... "...:..ł.5.^

.................-....^.....d?>.^lOt^.....^Q....^.^^,^^.J(j^^..j^^^^^

...............:...........X.tol);Ute.^....Jto.lte.uA4.......^..E^-^..t.^fó..........I...............,.....'....."...
'CUM
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych |w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji):

..&li^0.^......^^1^...Mtói^^^^
.(.MiltJZT!ŁU.ilA....fó^D.l.kl.i?.ik...lAa.ie.j.^lio(A.<i)

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):

.......................................................................................................................Q^s."""".^a^u^^^^^^^^^^_^^^
v 1-




