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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
czlonka zarzEdu powiartu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednosttki

organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzalqcej iczlonka organu zarzqdzaiqcego powiatowq
osobq prawnq oraz,osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

M i n s.K. M a z qw e qKi,. C nle .2 4,9.?,?-9.1.5. .r 
=(miejscowo6c)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i

zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Je2eli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y

wpisa6 "nie dotvczv".
3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no66 poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w izobowiqzaf do majqtku odrqbnego i majqtku
objqtego maf2ef skq wspdilno6ciq majqtkowq.

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pieniq2ne.
6 W czg6ci A oSwiadczenta zawarte sq informacje jawne, w czg6ci B za6 informacje

nieiawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca
po{o2enia nieruchomoSci.

czEsc A

Ja, nize>j pod pisany(a), .EWa. l:l.alaZeK.,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

.u r.q.d 
-z 

e [r. yI a) . 1. 1. m.ar.qa. L 9 5 9 . r, . w. M i n s. K.u. M e z qwi e Q K I m

-s--t-er-q.qtwq-Pqwi?tqw-e-.w.M.rn.sKu.M.azq-wr.e..qKim.
ins.p.e.Kl"qr."w.Wy.dziale.G..o-.qpqslaft i.Nie.ru-e-h-o--m-a.$Qr?ml,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalno6ci gospodarczej prz:ez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r Nr 113, poz.715 i Nr 162, poz.1126,21999 r. Nr49,poz.483,2 2000 r. Nr26, poz. 306 otazz
2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czenvca '1998 r. o samorzqdzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 orcz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 5i58, Nr
113, pcrz.984,Nr 153, poz. 1|271, Nr 200, po2.1688 i Nr 214, poz. 1806),zgodnie z art..25c tej ustawy
o6wiadr:zam, ze posiadam stianowiqce moj majqtek odrgbny:

L

Zasoby pieniqZne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 1_8521._z.l___najate_K..o..df.ehny

- S;rodki pieniqzne zgromadzcrne w walucie obcej: nie_dg-ty.qzy.

- papiery warto5ciowe: n!9.d.qty_Qzy
.. na kwote:

Dom o powierzchni 75__m?, (o warto5ci: 180000 zl
tytul prawny: w_sp__qh_vrl_?_qnqiiQ."z.ty.tuj.rt..qpadK.u. j.dargw.izny.(udz ..1!4.p.2e.5.p!)..malqtek.9dre.bny

2. Mieszkanie o powierzchni: ....... m2, o wartoSci: ......... nie dotyczy
tytul prawny: ..... nie dotycu:y.

3 Gospodarstwo rolne: nie dlotyczy
rodzaj gospodarstwa: .. nie,dr:tyc2y............., powierzclrnia: .......
o waftoSci: . . nie dotyczy... ...

rodzitj zabudowy: .. nie dotyc2y................ . ..
tytul prawny: ......... nie dotyczy.
Z tego tytulu osiqgnqlenn(gtam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokosci:
dotyczy

il.
1
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4. lnne nieruchomo6r:i:_dzi9j_(9.2.dg.r"r.l.e..m.(d.qm.pKt,.J),.b.U.d,.g.g.qp,
powierzch n ia: 

"q, QSlO9.h.?.
o wa rtoSc i : iAp.znj e.z..b.U.d. ".W. 

pKl.,!,

tvtui prawnv: w-sp.-qlwL?.qnp5.0.e.!v.tu.lu..qpadK.u.i.dargwi.zny.(udz ...1lA.sz-eqsl)..maateJ.Qdfepny

ilt.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych
nie dotyczy

- naleZy podac liczbg i emitenta udzialow:

vt.
I

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni2 1Oo/o udzialow w spolce:
...., nie dotyczy.......
Z tego tytulu osiqgnqlrem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

nie dotyc2y....,,,..........,. :

tv.
Posiadam akcje w spcilkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta akeji:
Iie.de.ty.qzy.

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni21O% akcji w spolce: ...,..
,.... nie dotyczy,,,....
Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglyrn dochod w wysokoSci: .. nie
dotyczy...,..,

V"
Nabylem(am) (nabyt moj malzonel<, zwylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrgbnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek -amozqOu 

terytorialnego, ir:h
zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze
przetargu - nale2y poda6 opis mienia i datq nabycia, od kogo:
nie.dq.ty.szy

Prowadzg dziatalnoSd gospodarczqz (nale?y podaO formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):
ni9.o._o.ty.Qzy

osobiScie ... nie dotyczy

wspolnie z innymiosobami ...,.,,. nie dotyczy....,,.

Zlego tyturiu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym przychod
i dochod w wysoko6ci: ....... nie riotyczy.

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiei
dzialalnosci (nalezy podac formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):
nie"dp.ty.qzy.

- osobiScie .... nie dotyczy.......
. nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tyturlu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym dochod
w wysokorici: ....,,..... nie dotyczy.

vil,
'1. W sp6lkar:h handlowych (nazwa, siedziba spolki): ni9.d9.ty.qzy.

/)

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .... nie dotyczy........ ....,..



X.
Zobowiqzania pieniqzne o warto6ci powyze1
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec
nie.d-o.ty.q_zy

ubieglym doch6d

10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i poZyczki oraz
kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokorlci):

vilt,
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub zajqi, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu: wy.n.egr-q.d.19ni-e...19..ql.qsu.nK.u-.pfagy..-za'.2.9.14..r,.:..gL9.7.2,Q..3..21
meiate.K..edrs.bny

tx.
Sk{adniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podai markg, model i rok produkcji):
nie.d-o.ty.qzy.

czEsc B

z'rr S' I r\ooeKsu Karnego za pocbnb nlapravrdy fub zataian*e
prawdy grozi kara pozbawienia vffiltlaccj

Mins.K.M-aseu #!,.?!.,Q2..2-Q.15-r.='\'.,areE{ d e,i.L-
(miejsmroac, data) tpoCfss)

1 Niewlasciwe skr$tii-
2 Nie dotyczy dziabtnmci urlyhruwej w rolnictwie w zakresle

produkcji ro3linnei i zwb{zgcei, w fonnie i zakresie
g os po d arsture rodzinnego"

3 N i e d otyczy rad ndzorczyrch sFro{dzieln i m ieszka niowyc h.


