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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE"OUI
.^;1<

członka ząR^du^omatu;sekretarz^powiatu.skaAnika~powiaturkierowni^
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą i

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne wnnYeniu starosty1"

Uwaga:

U^.^........'...... dnia ^.Ml6 ^
(miejscowość)

r ^sa°kb^azd?wbc,^.świadczen!e ob<"mązana iest do ZS°d"ego z prawd,, starannego i zupefnego wypełnię.
2. ^żeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania. należy wpisać .niedoty
3" ^^5.^alą.raj'św!ad"ento-obowlłza.na.'est okreś"ć Przynależność poszczególnych składników ma-

)%^ch'dochodówi zobowi^ń do maJ<tkuodrębneaoTmaj",t^o"bTęteg°o^ze'rts"ką^^^^ ^:
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
B' ^s^,^twld^?,^mrtLS<=wo:mJC Jlawne-wczęściB 2aś ."'>T-qe niejawne doty^ce ad.

resu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'.'

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),

urodzony(a)

aĄ\&.'^O^........Z&,M^.fta.........%&^.^OU'?>^
<imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

.2JLJo..i ...."..," w ............AfeAe,

...............(jA.^.AA^......U&t^^^^Z^^^^^^
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fainkcja) ""'"*"""'""""""*"'

^S3S^^Si^?!^S^^^
^ZJ.l2^1999r-N.r.49'.po^\483-z2000r-.Nr26-poz:^

^S^KSm:ieposwiam wrho^w s^a^pSi ^-SWS.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone wwalucie polskiej:

.........^k...&J)...fiZifi;.<Di'/"^^.^^^
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: i.

..C?

papiery wartościowe:.............................^^.""_Q

na kwotę:



n. f^U A>V^
1. Dom o powierzchni: ..........,..^'...^h?, o wartości: "......".."..".....^tytut prawny: .....^.............^.
2. Mieszkanie o powierzchniA^l^n2, o wartości: <!'.v).^U(.>ytó^h>fttit prawny: ..;y.V^O..'v^>jp.Li...Ą(

' ~ "~"v^ ~a^X^ ~vl\r.~^r0\^t^ifp Z ^>. lj/,0^,^
3. Gospodarstwo rolne: , \ l

.AY>A.....A!^.(ft4..-..---".--......Powierzchnia:
o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

2 tego tytułu osiągriątem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości: l .- -" ^ . ^ ^^ ., 7 .>1-\ -> 'Li 'n-,-, t

powieThnia.^..^^..^.^4Ą^7?+^-^"^-^S"^Ś^A-^
^h^.^^Ai.^iA^..^.^lW^..^i.^.^..6l^P^^"^K^"-^^
o'warto^i^Ś>.^J<4)^.......-..-.....,......-....-.-....'.-...-."........"-
4.^A^4^^r^^^^
t^ut prawny: ...../...........lA4l^^ll....>(^Ą^/^................-...................................-.......-................-

III.

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

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

Z tego tytułu osiągnątemlętaml w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
.jttóut..

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

Z tego tytułu osiągnątBm(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

v.
Nabytem(am) (nabył mój 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-
nalne) osoby prawnej następujące mienie, które podlepato zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mie-

i datę nabycia, od kogo: ..U<.4'-^^.^}^il((^""^^"-5"-^ft^,Ą>J(^fiA:^""V^nią i datę naDycia, oa Kogo: "ju^^u^.._j7.^.^.^jLr..'yfl^Y.ił.K.Y^....^.\^^....K...t^ij./.;.^;^rfj^KN.m.^.t.>KA....^ł.iA^i^

[a^^Z^..,.^^ Ajłi^.p^.i.l^^...^
S^:i^^MXS":i,.M.^..^.;;;.^r."..^^^^-.^:.^;.^.??^^^
(^s^".^fc^^^i^ft%,^s^^^i^^ -

^^...^ft.!^.UL.....^....MYi^.!^^..&l.ia^^.c^...................................................-^
r"T



VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
.C7Ł^(\cxi^....^.&ItoA(^^.Vl^..^..\^^^^.^....^...^.^^---^-^^

w-^w'--.---...--..-.-.-.----.---.

'XUO~AAU-'V~(?
^^^^^...^.................-...^-.......-.....y.-..^^.

osobiście........................................................^U'AWU^)A<ii-.................-.......--.......".........-"."."----

.n"

- wspólnie z innymi osobami
"7....J.,

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam> w roku ubiegłym pnEychód i dochód w wysokości: <J.A'..^.T'.^.^..AK.....fc.<.A*' 11<
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
...tok.

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

2. W spółdzielniach: ..^u'
J J

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarcza:

.......................................................................Astua.......'aa^Ł^ł..............
^ J

- 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 lub innej dzlatalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

'7'uzyskiwanych z każdego tytujĘu:
^.a.t:i....^dA^o....KAiU.....ttisA^

DC.

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

podać markę, model i rok prpd^kcjil:
ffivoAi^3QI3SLS^ZM^

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):

".'.S...S




