
ZAU\CZNIK Nr 2

S E K R E TA R 1AT
     BiuroOcnreny- /,.

Wpty^adnia//^;^ ^
L.dz.^<%/fe/-%57^

                             OSWIADCZEN1E MAJATKOWE
cztonka zarzadu powiatu, sakrataraa powiatu, skarbnika powiatuj kiorownika jodnostki

    organizacyjnej powiatu, osoby zarai[daajqooj i ontonka organu naraqdzajqccgo
  powiatow^ osob.t prawnq oraz ocoby wydajqooj dooyzjo adminiGtraoyjno w imioniu

                                        starosty1
                                       ^@' -                              /, . .     /^i    y /-@

(miejs(powosc)
dnia  ^^@^ -^ia ........... r.

Uwaga;
1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z

   prawda^ starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja, w konkretnym
   przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowia^zana jest okreslic
   przynaleznosc poszczegolnych skladnikow majatkowych,
   dochodow i zobowiazah do majatku odrebnego i maja^tku
   objetego malzenska wspolnoscia majatkowa.

4. Oswiadczenie maja.tkowe dotyczy maja,tku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie maja^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci

   pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w

   czesci B zas infonnacje niejawne dotyczace adresu
   zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca

   polozenia nieruchomosci.

CZUSC A                                        __
Ja, nizej podpisany(a), . .JW. .. ^^^.^ ................

                          -       (imiona i nazwisko
               ^2 ^P ^^JT/^ oraz nazwisko rodowg?/^/^^/^

urodzony (a) . .<-:C-. F.'9.-.".;'.". v... ........... w .... >@@?<c/^-'<:^r:

       .^@i-..---@..-. -@-"> <--.-,& j@- -.----------..--..- ' .......

                    (miejsce zatrudnienia,
                    stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez
osoby pelnia.ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 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 1998 r. o
samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce
w sklad malzenskiej wspolnosci- majatkowej lub stanowiace moj
majatek odr?bny:

I.
Zasoby pieniezne:                                  ^^ 000 /
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej : .@". .'...... . .

- srodki pieni$zne zgromadzone w walucie obcej : . . .^C^^. . <E%!e@i-



- papiery wartosciowe: ...... .,^@@. . . Ca^'^e^f. ...............

   ............................'............L /.................
   .................. na kwote: ................................

": Don o powierzchni: . /I^.O. . . . . ^. a wartosci: ^0. 00.0. A/Q U^^f^W^

     tytui prawny: . . USa^l.^lC^n <^C. . .@:-: ^.^^M^. f^^in^J@W~ '^ ^~

 2. Mieszkanie o powiei/zchni: ..".-.... m2, o wartosci: .........       ^"^'l^ffj
     tytui prawny: .............................................           /

  3. Gospodarstwo rolne:       r /                          0 /-),@/.
     rodzaj gospodarstwa: . Off^.W.^. . . . ., powierzchnia: . .-/. . .   '
     "ro^a^zabudowy; @ : : \l.^^^^                      (^0^ ^ ^^^^

     tytui prawny: . . . ^Sp^fi-W^^C.1'. . -'.^W.^.^f^-.^'/y/l^ . . O^fi1 R^t~ 7/y/^^

     Z tego tytulu osiagr(a.lem (elam) w roku ubieglym przychod i              '
     dochod w wysokosci: ............ y^f.QCSO./. .<T. ...............

  4. Inne nieruchomosci:                  ^     , /@
    powierzchnia: ................. .^CU^- @ @ .^''/-iC^- .........

     o wartosci: ...............................................

     tytui prawny: .............................................

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych ^- nalez,y podac liczbe i
emitenta udzialow: ............... .^C-i^C. . . . CwryC^-fi ...........

                                                    i

udzialy te stanowia, pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spoice:

Z tego tytulu osiagna2em(elam) w roku ubieglym dochod w
wysokosci: ....................................................

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i
emitenta akcji; ....................^,....... ...................

............................... .^U^.. oci^hfff^i...............
 ........................................... /../................

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spoice: ......

Z tego tytulu osiagna.Iem(e3iam) w roku ubieglym dochod w
wysokosci: ....................................................

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia
przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skarbu Pahstwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej
nastepujace mienie, ktore podlegaio zbyciu w drodze przetargu -
nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: .............

'.'. '.'. '....'..'.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. '.'. .'^U^'. '. '. '0^^'^C1'. ..'...'..'...'.'...

VI.
 1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac forme



     prawna i przedmiot dzialalnosci) : ... .^^f-. . . W^V^y. .....
      ................................................./. /......

      - osobiscie ...............................................

      - wspolnie z innymi osobami ...............................

      Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychod
      i dochod w wysokosci: .....................................

  2. Zarzadzam dzialalnoscia, gospodarcza lub jestem
     przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
      (nalezy podac forms prawna i przedmiot dzialalnosci): .....
      '-' osobiscie .. '.'. '.'. '.'.'.'. '.'.'.'.'. '.'. '.'. 'J<^k'. '. '. ^4^4^ '.'. '.'. '.'. '. '.'.

        ........................................... v ../...........
     - wspolnie z innymi osobami ...............................

      Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod
     w wysokosci: ..............................................

 VII.                                                       ..      .
  1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spoiki): ^@i^'. Q^kyC^

     - jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): ....................

     - jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............

     - jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........

     Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod
     w wysokosci: ............................... .@-. .... .@ . @. . . . .

  2. W spoldzielniach: ...................... ^<^ . . .O^T-fiS^.

     - jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): ....................

     - jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy); ...........

     - jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........

     Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w
     wysokosci: ................................................

  3. W fundacjach prowadza.cych dzialalnosc gospodaroza: n /
     .......................................... .^u^. .(^w^ii.e^i.
     ......................................... <..........././.
     - jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy); ....................

     - jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............

     - jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........

     Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w
     wysokosci: ................................................

 VIII.
 Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej
 dzialalnosci zarobkowej ^ub ^ajec, z podaniem kwot 'azy&k-iwanych     ,      r/.y/?-/"/7
 z kazdegq tytulu: jOW^^/d^. . . @^?^Wi^ . .2 . .^4^,. J^ri^^^/^-0 u@) '^'^^O
 .^fa^^Wts,..'/. ^^f?. .^^..^ef^^-^.^.W.'i^^   @W^^. 5o ..                                    ..@@         /@                             /                                        @ -^^^ /  y^Srr^

"'.'. ^U1^^.'.'. f^^^.'.'. ^^4'.'. ft.^f: .<J^y?!^^^ ^'.'.<aiey//. .^: ^ "'"''@3 ^. ^f, ^:>3^
       u^^^ @-@^^My^^



IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ziotych (w
przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac marke, model i
rok produkcj i) : . .^ @@,@@@ /. .'../... .-@. ./@:@@@ .0 @@@@@@@ .4 @ @i @ @A @ @
............... ,\f^^i>t^ef   ^@^o<^   ^c^i'^or SG-/-
'..'.'.'.'.'. 'X: '.p.'-. '. '.2.G6^. '. '^Ce^Uft^ '. ^ '.f.'^.i?'^7. '.'.'.'.'.'.'.'.'..'.'.'.
..........f................... (. ../............................

X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 ziotych, w tym
zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly
udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci): ...................................................

.^;4^. .

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na. podstawie art.
233 @ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy luiy'z'ata^ enie
prawd^ grozi kara pozbawienia wolnosci.        \   //

 O/^d Jb/o./^o              \/A "@
@@@>@@@ @ p @@@@@*@@@@@@@@@@@@                   @@@@@@@.@@@ .s-^.^ @@@@@@@ i

    (mi^jscowosc, data)"                        (podpis)

1 Niewlasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie

  produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie
  gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzieini mieszkaniowych.


