
STARttti'l'Wrr POWIATOWE
w M16sku Maz<.rwlecklm

-

oSwIADCZENTE MAJATKowE
czlonka zarz4da powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego powiatow4
osob4 prawn4 oraz le ad4inistracyjne w imieniu starostyl

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleLy
wpisad "nie dotyczv".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2noSd poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZefsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierrytelnoSci pienigine.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

CZ\SC A
Ia, iizei podpisany( a1, ELth.t.E.T!?.... !-!(./.0.Y.An.....20.8Q.Tffi......2e2?%.

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

fl 9.8-.Q.2t qA . . . .?p.Q ! ffi QU.t. . . ."j'l . . . .Y. t rv. r.(,1/. .,t! ]9.{.,

tJV9.?EK"r-0R...H...?!YP.Z.... K.Q!YU.r,v.lF.rq.Qt.....t..I3.t'?Nf.p.QR.-t.Qt...DB0G.oLttGa

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. rJ, z 2006 r. Nr 216 ,

poz, 1584) oraz ustawy z dnra 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U.22015 r.
poz. 1445 z p62n. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
I.

Zasoby pienigzne:

(miejscowo56)



- papiery waftosciowe: ..... .........yt..&r,.tb.....dO.ltEr,l

il.
t.Dom o powierzchni: 100.... m', o wa /-.tyu+prawny: Hn#ltftYdf:tfiif
z. Mieszkanie o powier zchni:..1r.... -', i, ....-::..tytut p.awny: ........-..
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ...,... P2!.N!r.. ........ powierzchnia:...&.rFCft*

o wartoSci:. JPQ Qtni.'.. .(nnC.QtUg.F...t").v.A., uV.)

rodzaj zabudowy : . . bt {D, .. .c.?.t P.o.Qd &a{, lr:. .

tytulprawny: .4.K.{.../Vp,IP.q2.r.i?t.ry!..,.t.t:\1J.81erc...AX.Q..a]gM..).1..Wt.nsu.o!c.'.)...

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przych6d irdgglt6fu wysokosci: A.5./2.r/.Q
4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia:0*&0.h0,.....Nte-.V.{t-lp.lhp>.tt.'...ty.4....K.T.A'/4.r1...?n.4.tA.uJ.e:.....2K- Wt(
owarrosci: ...uc.Ho}|.t...H....2K.a.Q.?......84)??.Q0.*).7t-t-t?.."...p,Q(.ry1]E"....

tytul prawn y: fiKT.. .Nor.#).R.{0. + M. .{.tr;.leT.er. ..0Dq.q.1.ty{.1 .(a.tfl2*ay.')

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych -nale|y podai liczbg i emitenta udzialow:1,nuh..d,o.L7ry

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10o udzialow w sp6lce:. tr.1L!,!.^t. d".tllt ? .(..,,...
tlA

..... t t&t.€... ch(t w1..:.......

Z tego tytulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoS ci: 11fut 1'P, /.Otytq !. ... ....
t.^ t / ll

.. ..,1. llttY...ea.v.r.r.? .:.. . .. ...



V.
Nabytem(am) (nabyt moj malzonek, z wyl1czeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:

VI.
1. ProwadzE dzialalno6c gospodarczf (nalezy

takiej
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: :::: :1i: ::Ii::il::l:i::l'" ::i: ::'::iii i::::i I -t::l ?u"",i: f#

Ztego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqc,
z podaniem kwot uzyskiwanyc_h zku;Ldego tytulu:
dY /vn.G.Qopls.nr iE:. . .:. . U.9. ,.lhlt,itr. rl d.q..vt , a>ioL uiil

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 ztotych (w
mechanicznych naleLy podai ok produkcji):
.T.cYpr0...Av.e:tv:.,.:;..Csr. ....llYrJtZ,,.u.1.eii,..,id..)
.H.glVlO. ...CRV...:...R,2K,..P ....(ttt?tZ.....tt1pp'1.,.n.lVl

przypadku pojazdow

X.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych,
i poLyczki oraz w zo.slaLy udzielone (y,iobec
zdarzeniem. w jakiej ..1.k0.,.Q.0.Q(..il..,.....
oK.R.g.:.../x...L9.1.. 1rc.H.y......:....h.Q..?

w tym zaciqgnigte
kogo, w zwiqzku
- . .tr.R h-p.Y.T. .. .(W. .

kredyty
z jakim



CZESC B

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),iznapodstawie art,233 g 1 Kodeksu karnego za
podan i e ni eprawdy lub zataj eni e prawdy gr ozi kar a p ozbawi en i a wo lno sci.

,Lrlz,t,?.K.r) \ 18,,,, ,Qk , 8101.6,
(miejscowo6C i data)

I NiewlaSciwe skreslii., -,.' Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzgcej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,

?,-.' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych,


