OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osobyzarządzającej i członka organu zarządzającegopowiatową
osobąprawną oraz osobywydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyi

./l?i' -u

dnia'Z$.!05..l;l1)4
7'

tmielscowość)

Uwaga:
]. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
i zupełnego wypełnienia każdej z rubiyk.

starannego

2. Jeżeliposzczególne
rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,należy
wpisać
czy"
3. Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczeniemajątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W częściA oświadczenia
zawarte są informacjejawne, w częściB zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca położenia
nieruchomości.
CZĘŚC A
Ja,niżej podpisany(a), ... .....l H.QH.q:.... .l?.ęqQv\ A.Q9.'bLió... .. .?...A....'1111)alu.Q,D>lł..o,
......
(iiUioną i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

umf'ualE3
311

T l:ktn

:

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczą przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,
z1998 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 małżeńskiej
wspólności majątkową lub stanowiące mój majątek odrębny:

l
Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone W.walucie polskie

środki pieniężne zgromadzonew walucie obcej:
papiery wartościowe:

..bk«;&:
...

nakwotę:.......nie,...
dQ\q.ę.

11.

n\tł

1. Dom o powierzchni: .....n).tt....t;K?.Ę?\g:(llę:vD.m2, o wartości:
tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: .. . . . . . €).O. . . . . . ....... m2, o wartości: .ok....ZSO..0Q04(X).2.ł.
tytuł prawny:.......hbpókę.yQ;

oSĆ,....]Dś;AI.ę,6:.IŁa..

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .... .....:y3\.$....peś8 ią:d.O,Xm.
o wartości:

.... .. ....

. ., powierzchnia:

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku
hśe. . .. . .Ap\lq.f?:!4

ubiegłym przych(5d i dochód w wysokości

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: ... ....h.i.ę.. ....\PQ >):Q:4:Q:jnr: .....

o wartości:

tytuł prawny:
111.

Posiadam udziały w spółkach handlowych

należy podać liczbę i emitenta udziałów

ni. :%l.....\>si'.s.sa4\.9y.u.
........;,.

te

udziały
Z

tego

stanowią
, pakiet większy niż

h f.ą ..... d.,b.t:d,c:w.

tytułu.

osiągnąłem(kłam)

w

roku

]0%

ubiegłym

.n.\.e.....d#.Ęnś}.]q.........
...............
.........
....:.l.....

udziałów

w

dochód w

spółce

wysokości

lv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych

hi.e. ....t'.Qs\i.Q:A'a
akclje

należy podać liczbę i emitenta akcji

:........ .........

.:.....;R=5,.dFł:!..większy

tego

tytułu

osiągnąłem(kłam)

W

roku

niz

10%

ubiegłym

akcjii
dochód

spółce
W

wysokości

.<:lmk'q,Q
;kq..
V

Nabyłem(am) (nabył mq małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu

Państwa, innej państwowej

osoby prawnej,

jednostek

samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodz? przetargu - należy podać opis mania i datę nabycia, od kogo:
hi:e,......db+q..c.!:q
' '

VI
1. Prowadzę działalność gospodaręzą2(należy podać formę prawną i przedmiot działalności)
- osobiście

ni.e.....:$\ÓQ.QazĄI

wspólnie z innymi osobami

1)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ub)głym przychód i dochód w wysokości

ł:Ś.€.....idol. Z8.............'''''?

2. Zarządzam działalnością gospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takie
działalności(należy
podać
formę
prawną
i
przedmiot
działalności):
nl.X2 .......!dd!.kCZTq ............
osobiście

wspólnie z mnymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości

n..tŹ '... ..da tq.qZR. . ..''' ' ' :l;;;;

VII.
1. W spółkach handlowych

(nazwa, siedziba spółki)

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...... .}n\.-0
- jestem członkiem rady nadzorczą (od kiedy): .....n\,.'e-....
- jestem członkiem komiqi rewizŃnej (od kiedy): ......b.V.:!ł.. ..
Z

tego

tytułu

osiągnąłem(kłam)

w

roku

ubiegłym

dochód w

wysokości

dochód

wysokości

:AŚ:€::::::::aHq4:'ą:=
2. W spółdzielniach

htC,

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ........n.f.&
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
- jestem członkiem komigi rewizŃną (od kiedy):
Z tego tytułu
osiągnąłem(ęłam) w roku

'x ('z ''''''''

:a&qć:w::::::::::::.
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

A{ 'w-

ubiegłym

w

jestemczłonkiemzarządu(od kiedy): .......ni.:ą............

jestem
członkiem
radynadzorczej
(odkiedy):......n.)..'ę.':....
...
jestem członkiem komigi rewizgnej (od kiedy): ......)n\.lę<. .....
Z tego tytułu
osiągnąłem(kłam)
w
roku ubiegłym

dochód

w

wysokości

:$tg:::::::aóęQaą:
::::::::::::.
VIII.
Inne dochody osiąganez tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkową lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

;H&k:::\:X :2Mą:. :mózg;:gs:g:E:i
.ę:ĘaOd..Ó
9. ...ni.a ....ę.eSj:s:i.da..E.
.K!Ęh. ..iOLQ

Ż::::$©:JXKiaŁi8RigK
l.sn

Śb:::::::C::::

lx

=U:d=Ł.:!;H:EL=*;=:U
.ulhH:?dWI.XhK3
:ii!.Bela
kbęn.k.ŃŁp:b.npś;.

X

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżą 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty
i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim

.31ę=U ='.lege:%$i b: l=.T.$}«.. .L"-~.«;.«.*.«a«.
..i.aa.5

część B
Adres zamieszkania osoby składającą oświadczenie

Miqsce p.S)łożenia
nieruchomość!.B,ymienionychw punkcie ll częściA (adres)
2
3

4

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ l Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

') KUNA:Ó.9.
,.2S.:(n
:204.1........
(miąscowość, data)

1Niewłaściwe skreślić.

2Nie dotyczy działalności wytwórcze] w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęca,

wfomueizakresiegospodarstwarodzinnego
3Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

'

'

'

''''

