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załącznik nr 1 do

ROZPORZĄDZEN|A PREZESA RADY M|N|STRÓW
ż dnia 26luićgo 2003 i

w §pr!łi! okrcślcniB wżoró§ forńula.zy oświldczcń
mlj{tko\tych rtdnego powiatu, cżlonka zażądu powilru,

3ckret!ź! połiatu, §karbni!a poNistu, kierowlika jcdtrośtki
orglniz!cyjncj po{iatu, osoby z!źądż.jąccj i cżIonka orgBnu
zaż9d,jjącego poNidlovą o§obą pra$,!ą oraz osoby sydljqc.j

d.cyzj. adn inistracyjne ł, in ieniu §t.rGty

OŚWAOCZENlE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

.....*l.EżLH*.......,,..,,,aniałł,.!V,łOłlr.
(mieiscowość)

Uwa9a:
1. osoba §kładaiąca oświadczenie obowlązana re9i do zgodnego z prawdą, §tarannego

i zupgłnego Wypełnienia każdej z rubryk,
2. Jaż6ll poszczególne rubryki nie znaidulą w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisać ći9_q9q9!y:
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pżynal€żność

poszczggólnych składników maiątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odĘbnąo i majątku objętego małżeńską WsŃlnością majątkową.

,|. ośwladczenie o stanie maiątkowym dotyczy marątku w kraiu iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obgjmuig również WiezytelnŃci pieniężne.
6, W czgści A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś infomacJe

nlejawne dotycące adresu zamieszkania składaiącąo oświadczenie oraz mi€isca
polożgnia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) , ....lr]A,Łl.aLE,....fto;E,lt,0...,,,,:IloM,cł,V,K.,,.,,,}.d.,,P.EK,,.,,
(imiona i nazwi§ko oraż nażWi§ko rodowe)

u,oazonyę1 A6. (*Q,t.^ca, Ą.%l w ..,.....,.C*;ęxTf.cAaN.ź

,,X9_,P_.łl,ńtuśV..,,,.lj,l.Ęl_( t,E,.,,, ...:.......9.\ł. e.ź łłQ.?
K.c§....,.?BłĘ.xgFIf lczŁc_ł,,....,....B ftHt....?..aE! -ftśu.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 5 czenłca 1998 r. o samożądzie powiatowym

(oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1592 olaz 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 ań. 25c tej ustawy

ośWiadczam, źe posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej Wspólności majątkowej lub stanowiące

mój majątek odrębny:



l.

zasoby pieniężne:

- środki rieniężne zgromadzone W Walucie polskiej: ...,....-...§,..0,oot- }ł

- papiery Wańościowe: .....,...,.....,..,.,...,........-......,.,,..,.,...--....s.l.E ..aaTl§,..?.y

4. lnne nieruchomości:

powieżchnia; 
^\O 

,,fu al.hn &}O+/xlo łlp,{"d.w*)

lll.

1, Posiadam udziały w spolkach handlowych z Udziałem powiatowych osób prawnych lub

l"ll]-l_'l'], l"l':' "*'"::*i,'i§" ;L! lT7 ::':' ]*:: :"-::::: ::::l'-

2

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....,.,..........l!.l.E...§.GlłC?Y....

o wartości: . ..,........,./ .\..a.,0W, F....2*............., ,,, })r{,,suói,r , ,,,

,;",;;;;;;,,,,,,,,,,,;\,;;p;'*-;;;rp+l łi ;apo';,;;;ń#,,
..._.. .... . '....lftŁźEńavn ] __..lhtżg,ńa[!...'...
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z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w WysokościI

lV.

1, Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzialęm powiatowych osób prawnych lub

prżedsiębiorcóW, W Kórych uczestnicą takie osoby - naleźy podać liczbę i emitenta akcji:

,l1!,§-,,,,Fp}:lCłł

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji W spółce|

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

2. Po§iadam akcje W innych spółkach handlowych - nalEży podać liczbę i emitenta akcji| ,.,.,,,.,.,,,

,|llE ..,AOł} cży,
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: ,,,,..,,..

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

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu

teMorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbyciu W drodze pżetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ,,....,,,....,

lr ! E_.. §d,,,,,,,,,,,,ilł,c?ł

HlF



,l.

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

ż tego tytułu o§iągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pEychód i dochód W Wysokości: ,....,,,..,,,,,,,.,,,,

zażądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności);

..r].E....9/Pft.Qt
- osobiście

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

Vll.

W spółkach handlowyń (nazwa, siedziba spółki);

ME
- jestem cżłonkiem zaęądu (od kiedy)|

Vlll.

lnn9 dochody osiągane z b^ułu zatrudnienia

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego !^ułu:

lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć,

......,..____. _ _ . *,RT.Pł.p..rrEr{rE,,,, .. =: . źl..aĄq,?_?..,.Xt....... .

,,,, ,,,,,, ,,,, .§łFJ n PłSfi,fe_1 : 2,h.+BO| , ł,* .........

... .... .htg.. ...p*jtę_Łl



lx.

składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 10 000 złotych (W plzypadku pojazdóW

meóanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

.ht, 5_0_0,: ,7,Ł

x.

dłh3c2!l, .. .

zoboł,liązania pieniężne o Wańości powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i poźyczki

oraz Warunki, na jakich zo§tały udzielone (Wobec kogo, W związku z jakim zdarzeniem, W jakiej

rfl E



czĘŚc B

Powyższe ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie ań.233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności,
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