
                        Data wotywu ....@.^..:..^.:...&5^-
 ZAtACZNIK Nr 2                 ,                     'Jb<^/c,

                        OSWIADCZENIE MAJATKOWE
 cztonka zarzadu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika-pewiatu, kidrownika jodnostki

     organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajacoj i cztonka organu zarzqdzajacego
   powiatowa^ osebq prawfia-efaz-esoby wydajacej docyzjc adrrHniotracyjno w imicniu

                                 starosty1
                             .^^^/D, dnia ^^^yo

                              (miej scowosc)

 Uwaga:
 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowia.zana jest do zgodnego z

    prawda., starannego i zupe3:nego wypeinienia 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 inaj a,tkowych,
    dochodow i zobowia^zan do majatku odrebnego i maja.tku
    objetego malzenska, wspolnoscia. maja^tkowa^.

 4. Oswiadczenie m.aja.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 informacje niejawne dotycza.ce adresu
    zamieszkania skladaja.cego oswiadczenie oraz miej sea
   polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A                                        _,
 -.       ...     ., .       , ,   ^'@^ft/D^/^'^t^P^^f    /2^-^/<-Cd?C^:

Ja, nizej podpisany(a) ,^>'"-.... ...../............ .i^.(./. .... . ..,
                                   (imiona i nazwisko '

               ^   ^,@~~ .ifC^/'r' oraz nazwiskg<r^owe)/,-. ^   - "a,
urodzony^ .J.^ ^. ^<^.u.^. ........ ^ . r^y^ @./\//. ?

       L'H^orG'^'w'^ ^ h/^Ci^'^1^^ ^ @^ /      / - :::: '^W^M'. :A7^?^:^:^^J%w^:: \W.^.w.^/^'/
                     (miejsee zatrudnienia,

                    stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez
osoby pelniace 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 wchodzace
w sklad malzehskien wspolnosci manatkowen lub stanowiace moj
maja.tek odrebny:

I.
Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie poiskie^: ./....... .'.//',  ............................ ^A^.'.^.^^^. .^P^^^^t

  ....................................................... ./. ...
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ...............



   .................. na kwot$: ................................

  1. Dom o powierzchni @./''. . ^.C.^ ~. ., m2, ja wartoscAAX',',, ..../..         -
     tytui pravvny:^^^<^c^^.^./^.^^^                                 '- _.

  2. Mieszkanie o pow/erzahni y y"'. .... m2, o wartosci: . ."~. .... ^^o^f0'^1' ^n^^yy*
     tytui prawny: ..^Uf. . ^ftf^^. . .......................... '

  3. Gospodarstwo rolne:       //   /                     @?? / ^ / ->
     rodzaj gospodarstwa^.^^''-. ........ powierzchnia:"-< .f. ^/f.
     o wartosci: .^.^.'F>@'/,.'?. . ... ,. .............................
     rodzaj zabudowy./^^:^. ^/^/^.'r^.'-f. ............ yy ..r. ......
     tytui prawny: ^^^r?^/^-^^^^.<^fA^^.?^'?-^^^                      @^"'^
     Z tego tytulu osiagnatfimte-^wr) w/ro&UA-ibieglym p-i.-zychod ^l^70'" ^,^^/^rc,^. >
     doch6d w wysokosci : -Y.?"/. ^ . . .^^^f. ?. . ^ .^7.. .........

  4. Inne nieruchomoaci: ^     /            /i/^-^e'-/^       ^ -ff^-i s
     pawierzchnia: ^/^/.^c?.,^^.^^. ^ 5^/2.0. f./f^-.^V^.
     ^W^. .n/1.^?^. .c^^^.-^............... /............ '
     o wartosci: . is?.^! @JG^'f'.r. ....................................

     tytui' Rrawny ^^^^^@^^ ^^'^^^^^1^4^^^-^^ - ^'^^^Q

    /&^.^/:pc.^?w'tV: .^yff^y^. .c'^'/j?-?^^^.- ^fyy^/^^r. .^^^^y  ,^^i''yU@/q-j-^ / y. ^-/io/-?^ /^&_^ ^s M^^ ,'^^,^ -/^a^ ^/fe^y- ,,,..,. -^-.^^
 in. ^^T^ /^^u- ^^h^ ^^/^Zr^ v /-  yy^- ^^ ^
 Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i
 emitenta udzialow: ........... .'.. . ../. ./. ........................
 ........................ ..^u-.^.. .'^^^'y.
 ........-@............................../......................

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

 Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w
wysokosci: ....................................................

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i
emitenta akcji: .......,......../. .Z'. ...  ..................... ...................... .^^^. ^/^^/.. .....................

 ...............................................................               ^@akc]e te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spoice: ......               \_.^

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w
wysokosci: ....................................................

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

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ -.wr -^/fyt^/- @@@@-@@@@@-@@@@@-@@-@@-@

VI.
 1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac form?



                                           .^'.r/^ /O ./@Ci t/^'c-<@-/

     prawna i przedmiot dzialalnosci) : ./F@. . . .-@". . ./<. .../.....

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

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

     Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychod
     i doch6d w wysokosci: .....................................

  2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem
     przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
      (nalezy podac form? prawna '2. nr^dA.ot, dzialalnosci) : .....
     ..................... ./^^'f. . . , ^. . . .^ . . ~'./. ...................

     - osobiscie ........................../. ....................

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

     Z teqo tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d
     w wysokosci: ..............................................

 VII.
  1. W spolkach handlowych (izazwa? sie^zi^^spo-bki) : ...........

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

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

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

     Z tego tytulu osia.gnalem (elam) w roku ubieglym doch6d
     w wysokosci: ..............................................

  2 . W spoldzielniach: .......... .\.. . . ./. /:...... y...............
     .................... ...^^.@JpA//.c^...............

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

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

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

     Z tego tytulu osiagna.lem (elam) w roku ubieglym doch6d w
     wysokosci: ................................................

  3. W fundacjach prowadzacv.ch^rd^iala'LrySc gospodarcza:

     - 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 doch6d w
    wysokosci: ................................................

VIII.
Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej
dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniemjcwot uzyskiwattych
z kazdego tytulu: tr/.^-^W. . . . 4^2^.'^. . . . ^?? J^</-. 6). ....

............ //ynWL ..a^^W".... ^....... y^.C.of.................. ^r.c^^J.f: .................... .^. !@'.@.@. ^.....



IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ziotych (w
przypadku pojazdow mechaniczny.ch nalezy .podac .marke@ modfel i . "'rok produkcjr) : ^^y^.4^.^^ft.4ff.. .^4^^/^4<<f. W^,

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 ziotych, w tym
zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly
udzielone (w^e^/koifto, w zwiazku z jark,i'm .zdarz^niem, w jakieg./-, ,w^sbkysci) : ^^y.^f f! . ^yW,^. . .^'^@^^.^ . . ^>.<7-/<'

. .^r.^^. .'X^ ~z ^ ^^0'@/>K^- A/' ^y^o n0'^ . ^^^^j^
^sUs^:'^... ^^. ff. ^r^../, .'pj?.y^f<^J. .^.9.^f:.^^f^r.^^^
.. @^^t^;^:';-^.. ^??^.'.. ,^^.57^/.-P.S~...................

CZE;SC B

lyiiejsce polozenia niej-Lici.iuinua^j- wymienionycn_Y@_^^_
r. 7. e .@^r. @i  A f a_d_r^gj_                                                         @@@@ @@@@
1 .
2.
3.                                               @@@@@@@@@@@@@@@@. .
4. .....". .................................

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art.
233 @ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

/^^F^:^ ? . Q^:. ^@>^ ^^/. /J^^^^^^ P.//.^^

     (miejscowosc, 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.


