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ośwlłoczEN l E MAJĄTl(owE
radnego powiatu

UWAGA:

I. Osoba skhdaJąca ośwladczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, shrannqo
zqrrltnełgo wyplnienla laźde! z rubryk.

ż. Jeźeli paszczególne rubryki nle znaJdują w konkratnym przypadku zastosowania, należy
wprsać..nie dotvczv".

3. Osoba stclada!ąca ośwtadczenie obowiązana jest okrcśltć przynaleźność poszczególnyeh
sk/adnikńll maJątkolvych, dochodów l zobowiązań do majqtku odrębnego l majątlru objętego
m aŁeń ską wsŃl nośc i ą m at ątlłową.

1. Ośwladczenle mająt*owe dotyczy majątku w RĘu i za gnnlcą.

i Ośwladczenie maJątkowe objmuje również wienytelnaści pieniężne.

6 W cz$ci A oświadczenla zuańe są informacje Jawne, w częścl B zaś informacje nielawne
dotyczące adłesu zamixzkanla skladającego oświdczenie ołaz mleisca płożenia
nieruchomoścl.

czĘŚc A

pa zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samonządzie powiatowym

(Dz. U. z2001 r.Nr142,poz.1592orazz2OO2r. Nr23, poz.22a, Nr62, poz.558, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z alt.25c tej ustaury

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkonej lub stanowiące

mój majątek odrębny:

Ja, niźej podpisany(a),



l.

Zasoby pieniężne:

3. Gospodarctwo rolne: ęę

ll.
1,

2.

4

,*§ffL:'::- 4 ł t4, /^ Ą-aŁ ; ftqać,owańości: ,agCIąa,q_...7Źrr.../
tytuł prawnv P-r a./.ńł. ?.a,ZCJ,f ' ,ffiUŹ

lll.
't. Posiadam udziały w spókach handlowych z tldziałem powiatourych osób prawnych lub

pzedsiębiorów, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w

:":: :"::":: ::''*'o"ruU: ffiĘ ż ż zrl
- środki pienięźne

papiery wańościowe:

na kwotę:

nr6.a2d€ ł4ał-[ń^'/7,r,/r"/ż - /7?y'/,

Z tego $/tufu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

//r, ąop P/?



l
§

lV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w któnich uczestniczą takie osoby - należy podać liczĘ i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/g akcji w społce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych - należy podać licaĘ iemitenta akcji:

4/€

vl.
1.

Z tąo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am) /nabył mój maźonek, zwyĘc,zeniem mienia przynależnego do jąo majątku

odrębnego) od Skańu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich zlńęków lub od komunalnej osoby prawnej następująe mienie, które

podlegało zbyciu w drodze pzetargu -należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:

Prowadzę działalność gospodarczą(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

2, Zarządzam dziablnością gospodarcząlubjestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

Z tego tytrłu osiągnąĘm(ębm) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytńJ osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..,.........

działalności (należy podać formę prawną i pzedmiot

"-"O'."'" 
.......,..,.... . ,....,.... źru

- wspólnie z innymi osobami



Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki):,Ztr
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Zląo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

'ffi,W
ń, dó C1 aa. /=ry-=..,..Z.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyźej 10,000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy poclać markę, model i rok produkcji):

Zobowiązania pieniężne o wartości powpej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zrłviązku ziakim zdarzeniem, w jakiej

.n,ę

\
\ \

\

tfiułu:
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Podanie niePrawdY lub zatajeńie prawdy grozi karapozbawienia wolności.


