OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osobyzarządzającej i członka organu zarządzającegopowiatową osobą
prawną oraz osobywydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty'

M:Łe..hók.
/&ŹZś;?t;/Zś2ŁZ''--'""....,

dnia ę2-3:\.Ś21Z:ci22{ig..r.

Uwaga:
1. osoba

składająca

oświadczenie

jest
jest

obowiązana

do

zgodnego z prawdą,

starannego i zupełnego

wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne
rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,należy wpisać .,!!ig

dotyczy"
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczeniemajątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczeniemajątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce położenia nieruchomości.

częśc A

..nQt! 1:6P;:...like.6ZK2. .......
-'''

Ja, niżej podpisany(a),

urodzony(a)cźę.;.

t

#.: % :'T:::::::ll:::l'::::

Ług&.

o Wdowę)

---'J B---l+vfoHpn pepgpeppuaapaun p aaaarHHnnHannannnnnn=n.

.$ g&3;eńi«e. ......;ł:%g#Łw.J'!ZĆ

<=2;Zn:e?6.
.....:2?.my€Ł:c
............

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczo

przez osoby pełniące 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 samorządziepowiatowym (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 oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskie wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:

l
Zasoby pieniężne: e zgromadzone w walucie polskie : ... . ...........ilfPlą.Ó'. .....Ź.P-.....;).Z.Z,,Ó---........... ..... ........... ...

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej

-'.'$$@

d pieniężne zgromadzonew walucie obcą: .........---... ........a/!;?..-!?ł:;;:l;;;!el?c..........................................

papiery wartościowe

)ry wartościowe:

-..-ą@

......-..--....

..'f:?ż':ćr. .f;?i:$g::ii;;#'. ......

lla kwotę
na
k:wotę.

.9..pnPePeegPPaeeaanPnnPPTeP

11.

1.

2.
3.

Dom o powierzchni

m'. o wartości

tytuł prawny: ..........,'?/

o powierzchni: ..................... m2, o wartości: ......................... tytuł prawny: .........f/7/ćPP Ś;Ęliłgli?:ą;;?i.......
zkanie o powierzchni
oowierzchni: ........... m',
m2. o wartości
wartości: ......... .
tvhjł
/7//ÓP
l:2ZąĆ:igv!...,#'
Mieszkanie
tytuł nrawnv'
prawny: ..../?/.(:'
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
powierzchnia:
.. .. .. .. .. .,r/2{tp.

o wartości
rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości
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Inne nieruchomosci:
vIUU n PgPnnnaaPp00PBPOaaOUOB
g PgPnn aBOHBPPPBTPPaPnBB
BaaPPgnaaP
BaBOUPPPnP
Un0nnPOPPP
powierzchnia:

«".4$@

nVP'

o wartości:

:::'

tytuł prawny:
111.

Posiadam udziały w spółkach handlowych

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

.d.{.e..

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

Z: tego
tego tytułu
tytułu osiągnąłem(kłam)
osiągnąłem(kłam)w roku
roku ubiegłym
ubiegłym dochód
dochód w wysokości:
wysokości: ............

lv
Posiadam akcje w spółkach handlowych
)osiadam akcje w spółkach handlowych

należy podać liczbę i emitenta akcj i
nalezy podać liczbę i emitenta akcji: ..............nHe..i:;ii6]l/'

..............

akcje
akcjete stanowią pakiet większy niż 1
10%
0% akcji w spółce: ..................................
Z7 t...
tego t.,t..}..
tytułu ..;n.,nnłP«.rnł-«.)
osiągnąłem(kłam) w
w rnl-i
roku iihiepłvm
ubiegłym dochód
dochód w
w wvsnknści:
wysokości: ...........
V

Nabyłem(am)(nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależncgo do jego mdątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, inną państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalną osoby
prawnej lub związku metropolitalnego następującemienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu należy podać
opis mienia i datę nabycia, od kogo:

.,m.:..4'Ź#a'15#...
,m.:..€?ź#%#........

vl.
/l. Prowadzę działalność gospodarcząż(należy podać formę
formę prawną i przedmiot
przedmiot działalności):
działalności): .'(fZC121p..ę?lŚiŚ;lęl12l?r
.zf21CŻP..ę2ąlllgga;:.
-

osobiście
osob
rc e .nveB+BauBge+P#neaBaeeFB
.............

-

wspólnie z mnymi
wspólnie
mnymi osobami
osobami ...........................

Z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym
ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

m takiej działalności (należy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomog
Z. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, peblomo8nk>m takiej działalności(należy
podać
............. ...... .....€(?!r'P...CP'Z
podać formę
formę prawną
prawną ii przedmiot
przedmiot działalności):
działalności): .....
............................z(?!r'e...J:;?;l;$2:'?%9;?r..
............. .......-..... ...... .. .

ncnhićr
iP ....................
osobiście

wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

vll.
1.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

..a.
{.e..

ste członldem zarządu(od
7
0 kiedy)
e y
jestem

jestem członkiem rady nadzorczej (od ]dedy):

jestem członkiem komisji rewizHnd (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
2.

W spółdzielniach:

.a''e.'Ś€19Śra-7

jestem członkiem zarządu(od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej3(od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizŃnd (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3.

W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

..": ':..''Ź$'%:#

jestem członkiem zarządu(od ]dcdy):

jestem członJdcm rady nadzorczej (od ]dedy):

jestem członkiem

koJniqi

rewizgną

(od ]dedy): ...

Z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej [ub zdać, z podaniem ](wot
uzyskiwanych

.2

z każdego tytułu:

.2,21.k.,C.ę/b..Ć.=+.... :.....Ó112....{Y../....0./........?!.rU''.

łęlu.{0.Q.................. ...a''a'..,..ęe?....................R..t..{''..
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżą 10 000 złotych(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać
markę, model i rok produkcji):

-..::..deÓ'«g
,",::,...:'Ę#":#.....''.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżd 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich
zostały udzielone(wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem,wjakim wysokości):
OaPaa&a gB nPaOn

aaa U&8B T 0RPnnTTe gOP 0aanP8aP0 gPaa 0 0Prrn Unn

.aa&?...:e4
:€;:?1:;i2r:lllr1l:;rtl!$pitti#sepep o OBPBnBao
p BOT#p
Bo090B p nepg
/:/
/

loJ

Ó/

-

CZĘSC B
Adres zamieszkania osoby składającą oświadczenie:

/

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A(adres)

1. .....nBB
.ePToaoBIB
BnnBOBB+vnooBeBepB
aaaB+PPTTTo+aBSBBn
. .-opi-n.Ću..<:talii;lllźp.=2:;;l;eeee
2
3
4

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

zatajenieprawdy grozi kara pozbawienia wolności.

.q3:.r J\ Dq. .}iU'8
(midscowość, data)

(podpis)

1Niewłaściwe skreślić.

2Nie dotyczydziałalnościwytwórczel w rolnictwie w zakresieprodukcji rośliimei i zwierzęcej,w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych
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