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czlonka zarzEdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, wnikA.ibfnb,s&P.!:
organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organq' Adzajepego.Mr^-

osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu
starostyl

Min.q.K.M.a.aq.wjs.qK!,.C.nia.?7.,92..?9.LQ.r..
(miejscowoS6)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq,

starannego i zupetnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Je2eli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania,

nale2y wpisa6 "nie dotvczv".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okre6lic przynale2no6c

poszczegolnych skladnik6w majqtkowych, dochodow i zobowiqzaf do majqtku
odrgbnego imajqtku
objgtego mal2enskq wsp6l no6ciq majqtkowq.

4. O5wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. O5wiadczenie majqtkowe obejmuje rownie2 wierzytelno6ci pieniq2ne.
6. W czg5ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B za6 informacje

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz
miejsca polo2enia nieruchomo5ci.

czEsc A

J a, ni2ej p o d p i s a n y ( a ), .EW.a..N.a.lAZ_ 9_ K.,.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
.r=r.[-o.dzgny(A)..:1.:1..m.A.[-c.a..1l.959..r...W.M.ing.K.r.r..M.aZewieckim

.s-tar.o..q!.wp.Pqwr.alqw.e..w..M.ins.K.u..MazqwleqKim.
in.qpehto.r.w..W.vd.zrale.9e.ep.o..d?.rKi.N.i.e_ruqhsm.o..$.qiami,
(miejsce zatrudnien ia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 srerpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr
106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz.715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,poz. 483, z
2000 r. Nr 26, poz. 306 orazz2002r. Nr 113, poz.984 iNr 214, poz. 1806) oraz ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz
22002 r. Nr23, po2.220, Nr62, po2.558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz. 1271, Nr 20O,poz.
1688 i Nr 214, poz.'1806),zgodnie z art.25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam
stanowiqce moj majqtek odrgbny:

L

Zasoby pienigzne.
- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: 23.9.Q.?.2i..
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nje..d.q.ty.g.z.y
- pa pie ry wa rloSci owe : nje..d.g.ty._c.Zy

na kwotg.

il.
1. Dom o powierzchni:7_5_..m.2, o wartoSci: 1.8.0.000 zl

tytul prawny: W9p9lw.tA.9.n99q.Z.tytUlU.SpadK.u. j..d.arqw.r.z..ny.tUdZ..L!4..c.7.A.S.q!)

2. Mieszkanie o powierzchni: ::::.-..fi"t2, o waftoscr:
tytul prawny: .....

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ----.---. powierzchnia: .

o warto5ci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny: .........
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci:



tytut prawny: w9pg!wt?.s.nQg9.z.tvtutu.gpedhg.i..d.a.r:qwr.z..nv..edz..Lll..-c.z.e.q.qi)

ilt.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nale|y podac liczbg i emitenta
nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni210o/o udzial6w w sporce:

udzialow:

vt.
1

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

tv.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy poda6 liczbq i emitenta akcji:
njp..d.q.ty.q.z.y

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni2lOo/o akcji w spolce: ......

z tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

V.
Nabytem(am) (nabyt moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynalelnego do jego majqtku
odrqbnego) od Skarbu Paristwa,innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re
podlegato zbyciu w drodze przetargu - nale2y podac opis mienia i datq nabycia, od kogo:
ni.e .d.q.ty.q.zy

Prowadzq dzialalno56 gospodarczq2 (nale2y poda6 formg prawnq i przedmiot
dzialalnoSci):
nie..dq.ty.q.z.y

- osobiScie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym przychod
i dochod w wysokoSci: .....

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem
takiej dziatalnosci (nalezy podac formg prawnq i przedmiot dziatalnosci):
njp..dq.ty.qey

- osobiscie

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu
w wysokoSci:

vt!.

osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegtym dochod

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nj.e..d._o.ty.q.z.y

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):



Ztego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym dochod
w wysoko6ci: ,.......

2. W spotdziel n iach : nje..d._o.!y.q.z. y
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym dochod w
wysokoSci:

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno56 gospodarczq:

nie..dq.ty.q.zy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym dochod w
wysokoSci:

vilt.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajgc, z
podaniem kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu: Wyn?gf.-o.dzg.ni9.Ze.9t9.99nh.U..p.fAAy..Za.?9.15..f ,

=.94.2-91.,97.21

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 10,000 zlotych (w pzypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy podac markq, model i rok produkcji)'
njp..d"-o.ty.q.z.y

X.
Zobowiqzania pieniqzne o wafiosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i

po2yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdazeniem, w j a k iej wys o ko6ci) : nje..d.q!y.g.Zy

CZESC B

prawdy grozi kara pozbawrenia wolnosci

MjnqK.M.a.z.p.wj pltr!,.27..9.2-.?Q19.r.. ..,5y*,.. !:tlx!* tt-':
(miejscowoSc, data) (podpis)

1 Niewla6ciwe skre6li6.
2 Nie dotyczy dzialalno6ci wytworczej w rolnictwie w zakresie

produkcji roSlinnej i zwiezqcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego,

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


