
OŚWIADCZENIE lVlAJI\TKOWE

_]' ·...,,..JU
Eil ro p ac:y .r 1'(...1
"IV (ryw .., .J.~.~O~lr~n .
Podpis ... ~\<.~.~ ••••••

złonłm zarządu pow~u, sckrctnrzn powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki orgllnizacyjncj
powi tu, osoby zarządzającej i członka organu zarzi!<b.aj'lccgo powiatowa osoba prawną oraz osoby

wydającej decyzje adrn inist i acyjnc w ;m;.r.;J.;:'.)~~(/2..,dnia f..~:l.7,.'20(1---(.
(micjscowość'r<" c-:

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rub ryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nic znajdują w koukrctuym przypadku zastosowania, należy wpisać
"nic dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczcgólnych sklad n ików
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i ma.il)tku objętego małżeńską
wspólnością majątkowa.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za gnlllicq.

5. ()ś~l'iatlczcnie majątkowe obejmuje również wierzytelności picuięźn c.

6. \Vl części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w czyści B zaś informacje nicjawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZI~ŚĆ A C "r.- hI/-/(f t{
Ja, niżej podpisany(a), ?43../t?.4. ,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) II '
urodzony/a) ;ft: ,.()l (1r~ w rALl ~:rP 0,'", .
..... /1.···· 'l'·O~~ ········:'2"1f-;;t2A' 1:5;/'········· .

(~~!;,~;,~f±"o"q,~[tt..,(f;; 2
po zapoznaniu sic z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1<)97 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospol:~rczcj przez osoby pc.lilicl.cc runl~cje pub.liczne (Dl •. U. Nr 1.06, poz .._6.79,; 1;9.8 r •.Nr 11J, pO;'g 715
l NI 16~, pOI. 1126, I. 1999 I. NI tJ9, poz. 483, 1.2000 I. 126, poz. 306 Oleli. I. ~O{)~ I. NI 113, pOI .. )( II
i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. I. 200 I r.
Nr 1/12, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98/1, I' 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 2111, poz. 1806), zgodnie z art. 2Sc lej ustawy oświadczali I, i.e posiadam wchodzące
wsklad małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l. Jj- r'Z~l~ob:_pi.cnięż.nc:_(). ,. ",', ','. 110(f}f)O'l
- slodkl plclll«znc zgromadzone \\ walucie polskiej: "- .

-:~rl)lll,I::P:i~ll:i:«~11C·:z:g:l'~n:l:a:cI:z:o·n:~:~':\\;a:l:llc:i:C:():b:~~.I~:,:..,.:.: :.:..:.:.:.:.:.:.::.:.:..:..:.:..:..:.:.~.".'~.:.:..:..:' ~.:..:..: :..::.:..:..•.•,:..•..•r._..:· .. :· ..;:·I.a!..:.·.f.,..:·,.ę.A.~.:..:·.:.' .. '.· ..•. (;{Ą;].: : .. :~ ..•.. : .•..•....•.•....... : : ..•..•... : ...•..•... : ...•..••..•..••

..·~;;~,;:,;~;;;t~;~,;;,;~·.·.·.·.·•.·.·.·.·•.·.·.·..·..........•................••....•............•...•....•..••..........~.<L ...............•.........,.v:u'·l .·.·.·.·.7

lL·····[··························,,;' I~;;(;~ ." .74<;;, .. [9..o1J /
I. Dom ° powierzchni ~(1(t(;;),.J6ś[;i( h{&.pr~ .



tytuł pra'vvny: , , .. , , , , , , .

2 M' I' 'I' " . I. lesz,anlc o powlcrzc 1111: nr', ()wartoser tytu pra'vvny: .
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodatst 'vva: , " , , , , , powierzcli n ia: , , , , .

O wartości: ,., ,.. " ,., , , .

~;~r~)I~~~~ ~ ~ ~'~'.::"'::""":""':"'::::.:"::"':'::'::"'::::':"'::':"'::""': .• , •• : •• :': ••• :"' ::.:.:: •••• •• • •••. ::::::::::.::::':::::.:::::::

Z tego tytułu osiagnąlcmtcłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .

tJ. Jnn~ nicruc,holllości: LaS <)_ /..A. l
po~,c,zchn,a . (Nit ~
o wartości:

III.
Posiadarn udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i cmiicnta udziałów: , .

~'~;"d"m "kCJe.~ .'PÓłka~h. h'"dl~~YCh ..".n"'~'YPOd'C.I'CZbc .ie,nite"t" akel' .•......................~ ...~....~07)

Nabyłerruam) (nabyl mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od
komuna Inej osoby prawnej następujące III ien ie, które podlegało zbyc iLI W drodze przetargu - na leży podać
opis mienia i datę nabycia, od kogo: 'L,.'L_ 'd_,..(h .

/' ą>7~.:



'/ lego tytułu osic!gllc)lcl11(c;lam)\V roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
2. I':a rzad 1.:1 m dzialalnośc ią gospodarczą lub jestem przedstawicielem. pclnomocnik icm [clkirj dxiałalności

('~~;:;ś:;:dać.'~,męp,a~ną; P'ZCd'~ ;01 ~z;ał~'nOŚ~') .......•.......•..•..................•....•........~ 1:. ~77.·•.·.·.·.·.·
- w~polnlc 7. Innymi osobami d) ..~ .
Z tego tytuIU."."ąg"ąl~n'(91~n~) w ,okuUb,egIY,~ dochód w wysokość '.•.........................Ć~ ~17

~IIW spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) •..................... .,?4~ e!'~ .
.............................................................................................................................................. (.1 .
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ~t, I:)_ .. t:!_ "7"""'"
:Jcstem edonkicmradv nadZO'CzCJ(O~ k,,~Y) : //~ ~ ~5,

2 ~SPOldZ;CI,,;a~h =~~17 .
- jestem członkiem zarzad« (od kiedy): "'/t"".{."" a".7.V." .. "" " ".,, .
............................................................................................./&..~ ~ ~ .
~·j·~;:~~I~~··~·~·I·~·I~·~·i·~:~~··I~~ld~·'1~'ad;~~r'~;'~J~'., ·I~·i·~~;~·:··.·" ~~"~i t' ..·ló~."·.··.·· .

u u ••••• . u.· 1) .
Jelt~,,; czl~"k ., k~,niSJi ,;~iz;J n~J;~d~"d;) ~'~ d~~~
.................................................................................................................................................. "~"'7"?7"""""

ZtCg~ tytułu os;ągn,jl~,n(ęl:,n) .~.'Okn ubiegłym dochód w wysokośc '.•....................=~~~Ij,
3..~.';::'d~ciach p'owadz~~ychd~, al~'''ość gOSP~da, cz' ~ ~ : ~ ~ ~ .

-; 'J

. ,,,:,;,,, czl~,,~ ;c';'·;''';,!~n .(~~.",~~):). . . ... ;t4 C.+.
[jy



VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudniccf lub~inn~jodZiH1rZaln<"i Zm<]bJ,:.0{?Cj lub;nllc,;ć, z podaniem kwotU/oYSkranYCh7. każdego lylUllc>'a····/u~;·····:·· ..i/j., ..~ / '-:1.7. .
··.·..·..I" ·.····.······..····..···..·· ;~·.i> 'f!· ···;0···· ..······2..0. ·.:.t1·?t·7·9.······· ···· ................................................a..,..~ ..~ ~.d/0:l··· ..·····:~···..·;3..·.·~7:/ ...:f::> .
1············ .r:» ~~;t;;,cfc,5rz: ,,:'-···:~··qf,0PQ.?/p (

1,~t~j=f:;::f:J:·······:;;;;z,;:;;·:_;,(27·~·~7·:~~~·""f...~~;:!~.~.~
I>C. ;(
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojaz ów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): " "' ...............................................................................................~.~+r: .
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, \V tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

~a, "~k,, ~a J,,~"I'Z0staJYUdZ'":lonc (~"bCC~~~,ąZk~7-7c"'~'''. "Ja~"Jwysoko" i>

:::::::::}:::::::.:::::::::::::::::.::.:.::::::::::::::::::::::::::.::':::.::::'::::::::'::::::::::'::"':::.::::"::".:"'::::::::::::: ...::::::,.:.::.:::::::::::':::::'::
CZl~ŚĆ B

_-
--------------------------



: j ·········?bĆfCł0:'h A! l .
.) ' , .
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......~(? ...'~lP1,.(011
(miejscowość, d.ua)

powytsze oświadczenie składam świadomy/a), iż na podstawie art. 233 ~ I Kodeksu karnego za podanic
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności .

(podpis)

T'N~];i~~;~V:,C';'im:ślić.
"Nie lotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roś linnej i zwierzęcej, w formie
i zakłcsic gospodarstwa rodzinnego.

~Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych.



l~ali:!CZnlłi nr J

OŚWTADCZENJE lVIA.JI\TKOWE
CZESLAW MAIH~I(

Dom powierzchni 260m2 300.000/-'
(spadek po zmarłych rodzicach)
Dom o powierzchni 50m2 zakupiony 2000/.1
z gruntami w 20 14r \V Dabiu (do
rozbiórki)
00111o powierzchni 45m2 zakupiony 5000z1
z gruntami w 20 16r w Dąbiu (do
t_:9~biórki) _
Mieszkanie o powierzchni 29.73m2 120.000/,1
Mieszkanic o I~_o~ier~chni: 47,~m1 260.000/.1

3. G!)SP()_~~l_1:~l\":.0 }'91n~
- uprawy nasienno zbożowe i lejki
- powierzchnia 57ha
- wartość ok. 2 rnln /.1
- budynki gospodarcze
- właściciel i wspólwlaścicicl

Z ~ego gospodarstwa osiągnałem dochód ok .... I 10000.00/,1 (Łącznic /. doplutarni)

CZyŚĆ A Punkt 2
--

1)0111o powierzchni 72m2 100 '()OO/.I1.

--···--------------------1
WARTOŚĆ

50.000zl

2.

4. Inne nieruchomości
- dvialk i budowlane

J>OWIERZClfNTA

-
15.000z1
80.0001.1
150.000/.1
30.000/.1
20.000zl
30.000/.1
5.000/.1
37.45Llzl
13.7701.1
251.000zl

A. 722m2
--'--- -- - - --~~ -- ~- -
B. 10401112
C. 638m2-_. _. ----_._. --
D. 596m2

-- -- -

E. 1284m2
F. 585m2
G. 1854m2
H. 500m2
1. I 192m2

-
.J. 795m2
- - - _. -- -
K. 1661m2

85.852/.1
30.000/.1
30.000/.1
70.000;:1

Nieruchomości z budynkami gospodarczymi

[A. [O 76ha'- - -~_

OlfEKTY PRODUKCYJNE, GOSPODArzC'!I:. I)I~O(;J

[A.- --I 4- 951m2 [-300.000

O!Jr!':KTY HANDLOWE

78m2
17m2
119m2
65m2

A.
B.
C.
D.

Za rok20IG-31.Xlr

Wspólwlaścicicl
Wlaściciel

Wlaścicicl

Wspólwlaścicicl

Wspólwlaścicicl
Wspólwlaścicicl

TYTLJL PRJ\ WNY

Własność - częściowa
Wspólwlasność
\VspólwlasJloś~ (bu_d. gospodarcze)
Wspólwlasność (cześć zabudowana)
Wspol.vlasnosć (CZyŚĆ zabudowana)
Wlasność
Wlasność
\1-/ spó I \\'1 as Il ość
Wspól vvlasność
wspór własność
Wspólwlasność

[ Wspólwlasność

\V I ,1SJlOŚĆ
Wlasnosc
Własność
'vVspo I \\'1 asność

Wspólwlasność s: I
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