
STARCSTUJO POWIATOWE
w Mrrr..,krr M"rzowlecklm

Biuro
Wpl. dnia.

Podgris. . ..

oSwIAD czENrE MAJATKowE
czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzai4cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego powiatow4
osob4 prawnA oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu"starostyl '

Ur r[ sZ ..f!(lZoaWl6nin
(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaLdej z rubryk.
2. Jei.'eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
wpisa6Inie 0qtySd.
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynalei:,nos6 poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowiEzafi do maj4tku odrghnego i malait<u
objgtego mal2efsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. oswiadczenie mai4tkowe dotyczy mai4tku w kraju i za granic4.
5. oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pienigzne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s:1 inforrnacje jawne, w czgsci B za1 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

CZ4SC A
Ja,nitejpodpisanv( u), v.{thgzv.N|ft.. ..n1,A.r.fr";.7.8{..svT-....(. ..v.h.W.q.u.SV(+\

(i^;^^^: '^^--,,:^r-^ ^..^- --^-__ :^r_- 1 \

seEcdkl/ fft ,r l{VD// kUe rndtrlNLVhcal'"" (-/' 'i WN.WF|U NoGotrEb

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoici gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne 1n). u. z 2006 r. Nr 216 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz, tJ.22001 r.
Nr 142, poz. 1592 z po2n. zm) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiaclam
wchodz4ce w sktad malzeriskiej wsp6lnoScimaj4tkowej lub stanowi4ce m6j majqtek odigbny:
I.

Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: . ....M.e ....g{U Q:{



- Srodki pieniEzne zgromadzone w walucie obcei: NI T D2TV!?Y

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaigospodarstwa: ......NIfl. ..t'1:l:lY. powierzchnia:...M.e" .D:.lyc27'

o wartosci:........ Nt.fr. DfM l'!I...
rodzajzabudowy: ......t\[.k...DD.f.Y!?:'f . .

tytul prawny: ..... Nif:. W\Uf?Y
z tegotytulu osi4gnqlem(etam) w roku ubiegtym przych6d i ;;.;;; ;*rr";"nci .

4. Inne nieruchomoSci:

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale|y podai liczbg i emitenta udzial6w:
'l'

. . . M {r- .. .Dz.ty.(.?.y.

udzialy te stanowi4 pakiet wiEkszy niLl0o/o udzial6w w sp6lce:

z t|e.,rrrt" ;r;*r;;.;fu*"-l * -0, "o"rrr- o""nu; ;;Y;'l; "u-.1"':/', r/^

., M .q.....rb,'.t.Y..t"1.

TV.

Posiadanr akcje w sp6lkach handlowych - nalely podai liczbq i emitenta akcji: . ..VP.nY:?.Y

"k.j;t;;;;;;;,;;;;r;i;,*iir.,,v"ii"lon^i":i*,p0r"",....Mlf .. DtLl.i?y................
'iu"'."'6,""H:'o'

Ztego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .... .M..f..D>..t.?.!!:.Y..

\



V.
Nabytem(am) (nabyl moj mallonek, z wylEczeniern mienia przynaleLnego do jego maj4tl<u
odrgbnego) od Slcarbu Paflstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegaio zbyciu w drodze przetargu - nale?y podari opis mienia i datg nabycia, od kogo:

Ntr Wilcz''(

VI.

I lil-til: ::::Tl:::: :::::ii:::i.sfl::t T,fr'#w
-osobiscie .. . . . . \/.tr. . Dri.Ylz*... . - .

- wsp6lrrie z i'nymi ;;";";i .....,.MF.. . nzf4Cz'(. .........................,....................

Ztego tytulu osi4gn4tem(gtam) w rol<u ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: .lU.F. |>,71f .eY

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem,3elnomccnikigm takiei
dzialalno{ci (nately podai foimf prawn? i przedmiot dzialalnoSci): ..MF;. .A>.TY.C?Y.

-",luii"i; \{\F D"5VP:{ .

z tegotytutu osi4gn4lem(etam) w roku uui"grv- o".rriJ ; ; ;;"k;i;i' M e. . |02f.Y.(.'.2{. ...

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ....... i\4.f-- ....D2.|YQ.Y.

- j;il .'i""r.i"- ,*l"/dui"J r.i"ovj' .M.F.... .D.>f1 iev

- jestem cztonkiem rudy nadzorczej (od

prawnq i przedmiot dziatalno5ci):

- j.;; "'i""r.i.- il; ";i;;;",":ti"o r.'.avj, . .. ...M.tr'. e'I-V l.?J..

-j.;;;;.'i""r.i.-k;;i'ji;;i;yj;.j i;ki;yj' M 
" 

D2TYS?Y



ztegotytulu osi4gn4tem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysol<osci: ..,M8. ...ilrft.Ca.V..

3. W fundacj ach prow adz1cych dzialalnoSi gospodarcz 4:. . . . .. .n t.f,- qriYq Z.Y.

- jestem cztonkiem zarz4du(od kiedy): ...N1[- .. bfY.i/./..
; '-' .PtIUl;7/- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): . . . . . .flt [: . .

-jesten.rczlonkiemkomisjirewizyjnej(;ki;y;, . ...fv.f F....D>ifdY........ ...
ztegotytulu osi4gn4lern(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokos.i, . M(F. D7f.Y.(.?Y

VIII.
lnne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia
z podaniem l<wot uzyskiwanych zkaldego tytulu:

lub innej dziatalnorici zarobl<owej |ub zajqc,

. . r . . . . . . 1.. 'r,,,.t.- ,.. , . .

'.tvLlrlule4u'A-

IX.
Skladnil<i rnienia ruchomego o r,vartoSci powyzej 10.000
mechanicznych na\eLy podai markq, model i rok produkcji):

zlotych (w przypadl<u pojazd6w

: r_vre . gzfY t?l

X.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci
i poLyczki oraz watunki, na jakich

powyzej 10.000 zlotych, w tym
zosLaly udzielone (wobec kogo,

zaci1gniqte l<redyty
w zwiEzku z jal<irn

zdarzeniem. w jakiej wysoko5ci):

q



CZ\SCB

Por'r,yzsze odrviadczenie skladam in'iadom,v(a). iz na podsta*.ie aft. 233 s\ I Kodeksu karnego za
podanie nieprau,dy lub zatajenie prarvdr. grozi kara pozba* ienia *olnoScl.

rrNsra IIMF$r (v! ,, 4$, oV.?/l(
(miejscowoSi i data)

.L fl.W,Ua.,LeAd/L'
(podpis)

L,.' l\lew{asclwe sKresllc.

'Nie dotyczy dziaLalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zal<resie produkcji ro6linnej t zwievgcej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

i -,,' Nie dotyc zy rad nadzor czy ch sp6idzielni mieszkaniowych.


