
OSWIADCZENIE MAJATKOWE , 

cztonka zarza.du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, 
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzqd^M 

i czlonka organu zarzqdzajqcego powiatowq osoba. prawnq 
oraz osoby wydaja_cej decyzje administracyjne w imieniu sd 

:aja.cejciU ••'■'r 2 7 

d .W- dma A.t....kuHtfcniaac(Q 

* 

SJit^SHa: zastosomnia, nalety 

art tf0 ™m "« > « SZ 
4. OiwiadczBniB majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 

5. 0&wiadczeni6 majatkows obBjmujB rowniez wierzytelnoSci pi&niBine. 

oiwiadczBnia zawartB sq informacJB jawns, w czetci B zai informacje niejawne 
lT8" zamieszkania «««*I*V oMadczBniB oraz miBJsca pJzeZil 

CZ^SC A 

Ja, nizej podpisany(a), ^■<^Q(Kl0Ml..^ 
f.(s nr — ft (imiona inazwisl<° oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) c£3 JQ.O..iSfer. w &UW 

£ u) SljmL\i 
(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja) (j 

nn S|?h2 przepisami ustawy z dnia 21 sjerpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
gospodarczej przez osoby pefnia.ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz 679 z 1998 

onno m P,°Z- 715 ' Nr 162> poz- 1126' z 1999 r Nr49. P°z- 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 1998fr c^samorzadzil 
powratowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62 poz si? 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271. Nr 200, poz. 1688 i Nr214, poz 806 zgo'dnie z art 

sscssMCT wchod2*ce w swad t™ ^Btai 



I. 

Zasoby pieniezne: 

srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ml£....nQWf}.O..ft.y^ 

papiery wartosciowe: Nl£ .f?CfeLft\\l\M 

na kwote; .7? 

1. Dom o powierzchni: .NAE..$S)JAfft\n.vL. m2, o wartosci: 

tytul prawny: 

2. Mieszkanie o powierzchni: k)S\ m2, o wartosci: Q.L..40.O..t\p.,.3jl 

tytuf prawny: Ubfi6.\.^0.l?.W).Sx.: sM.....j^tjQ/T^al^ 
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: .0ii3^U...fdjfJl.^..Uo&)J..i.ffftltoKl.lBo«A. powierzchnia: 
o wartosci: O.Vv,....lCO.W..Ul 5 \ 
rodzaj zabudowy: — 

tytut prawny: ilbooVyi\&MMOac "CAiJc 
Z tego tytutu osi3gnajem(§fam) w roku ubiegtym przychod i dochoa w wysokosci: 

4. Inne nieruchomosci: j 

powierzchnia: fl^ 

o wartosci: 

tytut prawny: 

0 

Posiadam udziaiy w spofkach handlowych - nalezy podac Irczb^ i emitenta udziatow: 

udziaty te stanowia^ pakiet wie.kszy niz 10% udziatow w spoice: 

Z tego tytutu osia£|najem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: 



IV. 

Posiadam akcje w spotkach handfowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: ...j\liif. 

akcje fe stanowia.pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: 

Z tego tytutu osia^jnajemfejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

V. 

Nabylem(am) (nabyf moj mafeonek, z wyta^czeniem mienia przynaleznego do jego majajku 

odrebnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzg.du 

terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepuj^ce mienie, ktore 

podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat§ nabycia, od kogo: 

VI. 

1. Prowadze dziafalnosc gospodarczq2 (naiezy podac form? prawns i przedmiot dziatalnosci): 

J 

- osobiscie 

- wspolnie z innymi osobami T^T 

Z tego tytutu osiaijnajem(ejam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 

2. Zarzqdzam dziaialnoscia^gospodarczqlub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej 

dzialalnosci (nalezy podac form^ prawna. i przedmiot dziatalnosci): 

- osobiscie 

- wspolnie z innymi osobami 

Z tego tytufu osiajgnajem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

VII. 

1. W spofkach handlowych (nazwa, siedziba spoiki): .W.-VC \)Q\.^(.L.C.i.-

- jestem cztonkiem zarzajdu (od kiedy): 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 



-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytulu osiqgnajem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

2. Wspotdzielniach: fch QO.IY..O,!! 
-jestem czlonkiem zarzajdu (od kiedy): ~ 

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): 

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytulu osia^najemtetam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

3. W fundacjach prowadza^cych dziafalnosc gospodarczaj 

-jestem czionkiem zarzqdu (od kiedy): lM.l^- \. 

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

-jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytulu osiqgnajem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

VIII. 

Inne dochody osiajjane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaje.c, z 

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 

....&! ooi.niMe.oia. - &k 

.....W .mim _ k. 

IX. 

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow_ 

mechanicznych nalezy podac mark§, model i rok produkcji): (_l.\..V\.U.b..I\J. K^.D. 

Y 6 

X. 

Zobowia^zania pieni?zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zacia^ni^te kredyty i pozyczki 

oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwia.zku z jakim zdarzeniem, w jakiej 

wysokosci): ^ .did.! 



(miejscowosc, data) (czytelny podpis) 

Niewfasciwe skreslic. 

Nie dotyczy dzialalnosci wytwfirczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarslwa rodzinnego 
Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych. 


