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OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
-«ztoii4(a-zai:z^du powia^ seki:eta*za--pewiatu, skai^bAtka-pou4»tu, kierownika jednostki organizacyjnej

powiatu, esob;^ zarz^dzajqcej i ezteaka-Tfrgaiw^rz^dzaj^eegO-piiwiatow^^seb^-prawH^Qraz-osoby
wydaji^ppj decyzj^t administ^acyjne-w4m4efliii starosty!

dnia^ll.Qii. i^O^^La/"
■J (miejscowosc)

Uwaga: ^
1. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowi^zanaTjesi^ do zgodnego z prawd^, starannego i zupelnego

wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac
"nie dotyczy".

3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
majqtkowych, dochodow i zobowi^zan do majqtku odr^bnego i maj^tku obj^tego matzensk^
wspolnosci^ maj^tkowq.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.

5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne
dotycz^ce adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), ...4]0.lXc Sxip.i, ,
[imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) w

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni^ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce
w skladjmalzenskiej wspolnosci maj^tkowej ^ub stanowi^ce moj maj^tek odr?bny:

I.
Zasoby pieni?zne: ^ /cl f rz-i
- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polskiej: (^.'£ OX/.-dW.r.fy;

- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie obcej: p/XL^.

- papiery wartosciowe:

na kwot?: ....
II. ^ Ui.

1. Dom 0 powierzchni: .&4.D.U. o wartosci; ..H.^...l^;^..+^tytui prawny:
-t ob: cu:ic4 C C P



2. Mieszkanie o powier •zchni: ..33r. o wartosci: tytut prawny:
(] odAk

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:

0 wartosci:

rodzaj zabudowy;

tytui prawny: ^.C..
Z tego tytuhj osi^gn^tem(^iam) w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci: ^

powierzchnia: /)AX£.

wartosci:

tytut prawny:

in.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udzialow:

udziaiy te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce: CLLc\iAOQj.A/^...

Z tego tytuhi osi4gn^tem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci 0

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nale^ podac liczb^ i emitenta akcji:..p;Uc.

(A).

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytuhi osi4gn4lem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: A4X<.£...

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwi^zkow lub od
komunalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalejiy podac
opis mienia i dat^ nabycia, od kogo:

^

VI.

1. Prowadz^ dzialalnosc gospodarcz^^ (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):

^e...



- osobiscie .olchll

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osiqgn4lem(^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarz^dzam dziatalnosciq gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzi^^nosci
(nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie /T/U-&

- wspolnie z innymi osobami
V  j /C \

Z tego tytulu osi4gn^lem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

..d

VII. , . ,
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): CX]^.^

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .(YlX.£ .Cu

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): CliD..^j.(7(
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

c
2. W spoldzielniach: cLC!

6

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): (y\A<:£

-jestem czlonkiem rady nadzorczej^ (od kikiedy): .CLK).-irt
.(j

-

Z tego tytulu osi^gn4lem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^: P^C-

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): |VUiE



- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Z tego tytuki osi^gn^iem(^lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: /XU-.£.

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu:

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nale^ podac mark?, model i rok produkcji): ,

h.i..ai;....X)..p.o pp.\
.€?.tAa.u<.bL.Y.(:l(3(va....?i.Q.Q.^ .W.|

X.

Zobowiqzania pieni?zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci^gni?te kredyty i po^czki oraz
warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

\w.vh.Ci^dxi>Aci)xj^M.d!2(j;y^^

.hb^d:.aio.
koUdl

kk2..hte.tA/h?.

.rW.....L3yb..^M.
CbQ ^..pl.

9^.QXQJi
3M

Sam±.m^
i.^^....M ..±ft..C^

Q'i5l ...

CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby skladaj^cej oswiadczenie
Miejsce polozenia.nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz?sci A (adres):

I.



2.

3  ,'\^t (k.^' -
4

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

\J (miejscowosc, data) () (podpis)

' Niewlasciwe skreslic.

^ Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spoMzielni mieszkaniowych.




