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ośwtłoczrrulr MAJĄTKoWE
radnego powiatu

94avsłao ?.'foLo

po zapoznaniu się z pĘepisami ustawy z dnia 5 czerwca ,1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz, U. z 2001 l- Nl 'l42, poz- 1592 olaz z2oo2 (. Nr 23, poz, 220, Nr 62, poz, 558, Nr '113,

poz, 984, Nr 153, póz - 1271, Nl 2o0, poz- 1688 i Nr 214, poz 1806),zgodniezart,25ctej ustawy

ośW|adczam, że posiadam wchodzące W sklad mażeńskiej W§pólności mająlkowej lub stanowiące

mójmajątek odrębny:

,,u ur_ćus{_drł,ń_ qne,& &IEł^ Pęqb&
a^;ó;;;;łśń.;i;ń;;;ń;^;; ; ćó *b
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UWAGA:

1. osoba skladająca oświadc?eńie obowią|ana jest do ?godnego z pfawdą, starannego
żupałnego wypełńiania każdej z rubryk,

2. Jeżeli poszczególne fubryki hiQ żnajduJą w końkrelnyn przypadku żastosowania, naleźy
wpis€ć dĘ_!g]Ęśi!:]t:

3. osoba skladająca o.świadcżehie obowiązana jest określić pżynależność poszc2ególhych
skladnikóv, mająthowych, dochodól, i zobowiązań do mahaku drębnego i maiąlkl, oĘęlego
d aĘeńską wspól nośc ią majątkową.

1. oświa.lczeńie majątkowe dotycŻy majątku w kąu i za granią,

s. oświadczeńle maląkowe obejmuie lównież wierŻytelności plenĘźne,

ó. W części A oświadczenia zawalE są infoamacj€ jawne, w części B zaś in omacja niejawne
doEcżące adresu zamiesakania skŁadejącego oświadczenia ohz fiielaca położania
nieruchomości,
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l.

zasoby pieniężne:

, środki pieniężne zgromadzone w waluc ie polsxią: ..........&., &P,..qO-ą ł*

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcej: ..-,.,........,?J€,...

- papiery Wanościowe:o
na kwote l4e
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Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

pżedsiębiorcóW, W których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emilenta udziałóW
C2,a/

Ą.

lll.
1,

Udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałóW W spółce]

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysok or"l, ,...Će,.,.,.a(pfuęłry
Posiadam udził W innych spólkach handlowych - należy podać liczĘ i emitenta udziaóW:

.,, tk, fu..fuę|ry
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Dom o powierzchnj:

tytuł prawnyi

Mieszkanie o powierżchni: ,,,,.::,.,.,,.,,. m', o

m2, o

Gospodar§two rolne:

rodzajgospodarstwa:

o Wartości: ..,.,,.,.,,,,.,,.,,.,,,,.,,.,, -, -

rodzaj zabudowy:,,., .,,.,,,..

powierżchnia:

o Wańości: ,.,,..

tytułprawny| ,,,

powierzchnia: 4a4 L4

z tego t]^du osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegtym przychód i dochód W Wysokości: 
"Źz 

dÓ&.!



lV.
1. Posiadam akcje

plz edsiębiorcóW,

W spółkach handlowych z udziałem powiatovvych osób prawnych lUb

W których uczestniczą takie osoby - należy podać liczĘ i emitenta akcji:će aefuĄ

2.

"" ", a" " )",7 , ,

akcje te stanowią pakiet większy niż 1Oolo akcji w społce: .............U.!,e......aleryą,Y

z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) W roku ubiegłym dochód W lvysokości

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

Nabyłem(am) /nabył mój mażonek, z Wyłączeniem mienia pżynależnego do jego majątku

odrębnąo) od Skarbu Państwa, innej państwowei osoby prawnei, jednoslek samorządu

terytorialnego, ich związkóW lub od komUnalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbyciu w drodze pżelargu -należy podaćopis_ mienia i datę nabycia, od kogo| .,,.,,,.,,,

vl,
P.owadzę działalność gospodarczą (należy podać formę plawną i pżedmiot działaIności):

uh. da..fu*q

2, zalządzam

działalności

pełnomocnikiem takiej

*-""r"!r,".łe d-;Ę.Qq

liczbę i emitenta akcji:

-""""""""""a"""", ;""-,r" , ,-""

z tego lytufu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym plz}chód i doch9d W Wysokości

u-L. dotądz?ł,"u, ,) "",

działalności):

- osobiście

- Wspólnie z innymiosobami



vll,
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ,,,.

a
. ue...-.

-jestem członkiem zaęądu (od kiedy): . . &|e
- jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy'l: .. ..........u4Ł ..

vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zaięć,

? ,(22.5o8,66^,",,",",",.-,,,",",",,'l,"","

lx,
składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 10,000 zlotych (W pżypadku pojazdów

x.
zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięle kredyty i pożyczki

oraz Warunkj na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, W związku z jakim zdażeniem, W jakiej

WVsokości)
u.!e

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

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: ,,,,



czEść B

^ldudlll swlaoomy(a), iż na podsiawie ań, 233 § 
,1 Kodek§u karnego ża

podanie n]eprawdy lub żatajenie prawdy groz] kara pozbawjenia Wolności.


