
śT^RosTWo PoWlAToWE
wvdżi.l ordaniE.ii, Ro8ojuf lGosooó5rkl Mieni6ń

wDt 
"ab 

d"t",....._1ł,-0.9"..!*().]"_

F.dPl. ...,,,,..,,,,^---,uł_-.-*--

oŚW|ADCZENlE MAJĄTKoWE
radnego poWiatu

łfupvn)ęoyllgę
ania,.4, 9,, Q§,,,,?_c_l,}..,,,,..,., r.

uwAGA:

I. osoba skladaląca oświadczenie obowlązana jest do zgodnego z Plawdą, stańnf,ego
zupełnego wypełnienia hażdaj z rubryk,

2. Jążeli poszcz.gólne fubryki hie znajdulą w konkretnym pżypadku żastosowania, należy
rł,pisać,.nie dotvczv".

3- osoba skta.rahca oświadczenie obowĘzdra Jgst ok.gślić q4|należność poszczególnych
shladników ńalątkowych, dochodów i zobowiązań do mają*u o.łębnego i majątku objęłego
ńalżeńską wspólńo!śclą majątkową,

4. oświadc.anie mająłkowe dolyczy mająlku w kftju i za glanicą.

5. oświadczenie majątkowe obejńuje równiaź wieąytelności pieniężne.

6- w cżęścl A oświadczaaia żawańe są inloamacia jawha, w cżęści B aaś iaformacje nieJawne
dotyczące adresu aamiesżkania skladającego oświadczenie oftz ńiejsca polożenia
ńialuchoności.
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(niajs@ żatrudnienia, slanówisko lub tunkcja)

po zapoznaniu się z pźepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samoządzie powjatowym

(Dz. U. z 2oo'| r, Nr 142, poz. 1592 olazz 2oo2 r. Nr 23, poz.22o, Nr 62, poz, 558, Nr 113,

poz, 984, Nr 153, póz. 1271, Ńl20o, poz. 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodnje z ań, 25c tej ustawy

oświadczam, że posiadam Wchodzące W skład matżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące

mój majątek odrębny:



l.

Zasoby pieni9źne:

- środki pieniężne zgromadzone w Walucie polskiej: ...,..,..,..,.. ....

.. l}l 9rl1ł
- środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcej: ,,,.,,-,,,,.,,,,,.-,

o Wartości| .,.,,,,,,,,

rodzajzabudowy:

tytuł prawny

z tego tyttłłu osiągnąłem(ęłam) W Ioku ubiegłym pzychód i dochód w Wysokości:

4, lnne nieruchomości: 
^,,.,.l" -\ptuł c r_^

powieżchnia: ] l

o Wańości ,,,,,,.,,

tyluł prawny|

lll.
1 , Posiadam udziały W społkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

pzedsiębiorcóW, w których uczestniczą lakie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałóW:

1, Dom o powieżchni: ,,,,.,,,,.,,-,,-,., m2, o Wańości: .,-....u-łe.....łlłrrn 1
tytuł prawny;

2, Mieszkanie o powierzchni| ,,,,,,,1l,§,,..,, m', o Wańoścj: .,Q.a..Ll.C).c,.aL:

tytuł prawny:,..unlł-DJo-."...,u:Ł.,,..,."rłj,rłłvu.l.r.,-
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj 9ospodarstwa:,,wi,:.,,.u\-YU.7,ł-,1,,,,,.,,., ., powierzchnia:

Udziały te stanowią pakiet Większy niż 10olo udziałóW W spółce:

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

2, Posiadam udziały W innyó spółkach handlowych - należy podać liczĘ i emitenta udzialów:

, ..ńe ..,:o\^+Ł9 ł5
z tąo tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiąłym dochód w wysokości: ,,,,,.,,,,,,.,,,,,.,.,,,-,.,,.....,. .,



lv.
1. Posiadam akcje W spółkach handlowych z Udziałem powiatowych osób prawnych lub

pżedsiębiorcóW, W których uczeslniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

,t\ ! {, ULlt.]L,\n,,,,,,,,

akcje te stanowią pakiet Większy niż 100/o akcji W spółce;

Z tego tyt!łu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości: ,, ,.,, ,,,,,,.,-,,,,.,.,,.,,, ,,,,,,,,

2, Posiadam akcje W innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji:

..,..,.,,,".,,i,ł,,,,.d,J 9, ir9

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

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

odrębnego) od skarbu Pań§twa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samożądu

teMorialnego, ich związkóW lub od komunalnejosoby prawnej następujące mienje, które

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

, , r\Ą ś,,,., (}-§(.1,t"1

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

- osobiście ,, j,Ą1-!.

- Wspólnie z innymi osobami

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód w Wysokości.

,, D,,( L<,t(,,,-. ,2 § ,' 1t., tś.,,;L,\ ! \a4 rł^.9,\ : , .>,Y,,),§,) ,r-l,

2, zalządzam dzialalnością gospodarczą 1ub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i pzedmiot działalności):
.,J

, ,,!]Ą Ł, , r,t?§:Y,L,:],\, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,

- osobiście

- Wspólnie z |nnymi osobami ,,,, ,,,

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



handlowych (nazwa, siedziba spółki):

-jestem członkiem zarządu (od kiedy) ,, , ,,

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,,,,, .

-je§tem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)| ,.,,,,..,..,,.,,,,.,..,..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) W roku ubieglym dochód W Wysokości: ,,,,,.,,,,,,.,,.,,

VlIl.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działa|ności zarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytdu:

lx.
składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10.000 złotych (w pżypadku pojazdóW

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

ał", ,l *-* JD3 - 0$4łr
,,,e§"ł^,,ń,c,,,Y6oąi,*"r.,:.?9!3,{,,.,,,,,,

x.
zobo^,iązan

oraz warunk

Wysokości)|

ia pieniężne o Wańości powyżej 10,000 złotych, W lym zaciągnięte kredyty i pożyczki

i na jakich zostały udżielone (Wobec kogo, W związku z jakim zdazeniem, w jakiej

-,wic,.oLsł,15



czĘŚc B

, ,,c §^|cudl l rswlaoomy(a), lz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 9lozi kara pozbawienia Wolności

Fwęr,i;r,+L ?o.0l, rtt
' (niejscowoś, dela)

tll&r^
(podpis)


