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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

Uwaga:
(miejscowość)

dnia .^.v.!^7.:.4!^!',.

1' osoba.s,l<ta_dająca oświad"enie obowiązana Jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wyoetnie-
nią każdej z rubryk.

Te Poszcze9ólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie doty-

3' os,°ba-SMadai9ca°sw.iadczenie ob°w'9zana jest określić przynależność poszczególnych składników ma.
. i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6' w-częsci,A_oswiadczeni.azawartes?.informacie Jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące ad-

resu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),......................:.T<%>?.'^^.e/............<;^^J;s'./'-'ł/
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzonyfa) ....^.S.-.ć:'Ś'...^.?^.r...................... w ...............^S/.SfS^^.f^S/'..

.....^.^^........S^V.Ł..........t^ś^..^i/:Ky.?^.!........f^.....^

............................................................................_"^^^^.z^.c^.&^^^;-g^/^;^4;.-T^
(miejsce zatrudnienia, starfowisko lub funkcja)v

a:7^..

'<^.<?.'<34°.-^..........&&<a<Wh,....^ft{^./^.^.



*lh. '

<

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.v- "\
Nr 142, póz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 200, -. ~ i
póz.1688 i Nr 214, póz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mat-
żeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: /i 5 os? </

.i>,iu?J.ii..is-k-&.......^a^i/ff.i?.i(.......a.tl<&-/^?f.}!fSi..........

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:...........^Ki,<..(..........ćł&t'i^A'rti>.y:.

papiery wartościowe:.................<%i/.:>...............^Ąt&iy.......................................................................................

na kwotę: ..........c^ł.'..<r............^s^fiS^..........................................................

II.

1. Dom o powierzchni: ..Ai;.^...-^^(.<.'"^/".......... m2, o wartości:.............. ^^?^..<'",....... ^e.ń:'/^:
{' }.

tytuł prawny:.................<?.!^.?.........sfe/.y.&i.y...........................................................................................

2. Mieszkanie o powierzchni:...........S.;:.............. m2, o wartości: .......&'/.&<(.....'Af/.et;;.w.........................................

tytuł prawny: ...U^w^^....<h^.AT3u.......^....m!.'S>i.^.ri.f^........^f.f}.'MXw/^':&.
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .............X.tl'.l.^..r...^p.(^..-f....p.eliy.s.i&.................... powierzchnia: .......^.V.b..t:l'!rr..
o wartości:.........""............^ts3...3^.?.....?^.............f....................................
rodzaj zabudowy: ............s^sw.^./.f.ss....................... ............................... ..............

...^...t.Yt.ut.R.r.a.w.riy.:...,,,.^<,>/(%sfc,r"""^:g,e,%iia-_^...ł^^g^i^.......^^&.frA'fr.."...^^^g:''^<?.'^<..................
... Z tego .tytułu osiągnąfem(ętam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości: .........Ąa.łi/?../..^?Q?l..'J1
4. Inne nieruchomości: ^ p.i^sl.cii ^lccti^

powierzchnia:..........^...^^.e<?^/:&^^.......ff^.^3'. ........f?....A?.iir......^/./^.A&7.........................................

o wartości: ...............??^.....?.s2.^.s........'ij..

tytuł prawny:..................^iyźrf-<&Z.........<-K........^ri>.<<<3^fc<....................................................................................

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby- należy podać liczbę i emitenta udziałów:

..M*.S2...........<^4>^e-'./

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ..............<ni'.'!>.........'afisTŁ/f&l.tf...............

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............ ^y!/..t........^fffflyS^y..

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

^M.Xr.............. d^.^y.Cri^i.
/



y Z tego tytułu osiągnątemfętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .<??.;.':.......&7fcć>.S;'.?.f>..

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: .............^a.^........^a^,.c.^..

/ Y

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ......... ........<n-f.:{r..........'iike.f^,.t:a..f..

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................^t..t........!S^s^,
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczb? i emitenta akcji:.

................................................................................^l.A.'l2..............ly^a^^Zy..

Z tego tytułu oslągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: :.........,^.!.c......^,,>f>.(}.-f

v.

N,a^ytlm(.a.m>-("abytmoj matmnek-2 wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrebneao) od Skar.
LULan^;Jn^pans^w^°^yp^e?^^^
nalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegato zbyciuwdrodze p>'2'etas'rgu"^ 'na'llTy"podauć "op^e-
nią i datę nabycia, od kogo:.......................^2?.r.?...........;AŹ^-;.<ia^

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...</.fc....^!^:&2

- osobiście ....... ......^t?.i,e........" 'f.hl&Z.-k/..

- wspólnie z innymi osobami ..............rt&..fc. Sn-^AAw..

Z tego tytutu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .....^fS...,..<>&<,.<?;?,^
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):............ ^KI,'.'^.... ........ yf^.w.ait^

-osobiście........................................^%,..<:........""."^^^^

wspólnie z innymi osobami................. ^ti/..<.............. ^&>tii.i&-

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ........SM.k.......c/<^,.tf^.



VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spótki): ..-...............^....^.........tg^.e.?^-.....................,.........^ ' '\<

.jestem cztonkiem zarządu (od kiedy): ................................^<.;c.........^6^^........Z^'''''''''''"''"'""''''"''

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..................-...^^..........^^^......^ZZ^Z^'"''''

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....................^K.&..........^^^.^ZZ""'"""""""""""""

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokościZZ^^Z^^^"'""'"
VIII. ...........-y

^S^SI^U:u.zat"Jdn!enialubinn8j dziatalności zarobkowe'lub ^ - P°danioni kwot uzy-

IX.

S^:;^:SSSa.powyźe)10000ztotych(w - - -vc. na,ez.
........-;..............-a^;^^^z^^^^^..","i^^.%^^^;;^^^^

^.^^f-^^...........y.^.^.a^'.fl.r.........^^.^^^^

x.

S^^K^S^0-^
..........................-.^^^..........>^^^^^:...,,^^.^^^^^^
::::::r::=>^;Z?^^


