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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu
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l

po zapoznaniu się l przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 'r.
Nr 142,^pM. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, po;. 984, Nr153,'poz7'i271,'Nr'26Ó,.'
P0?'.1.68 Nr 214, póz. 1806), zgodnie z art.25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sktad mat- }
żeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.l.

Zasoby pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .^..IE.........^?^.Q^.Y..

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:..............................|\'.l.E,.

papiery wartościowe:..........................................................................,.(J.i^.....".."J>^H^QZ^'

nakwotę:............................................N.!.ir.............&..'3T:y.(LZ./....................

II.

1. Dom o powierzchni: ..b(lfc.....C)<^A(:<'l;'^..... m2, o wartości:.....................tilE.........&C5I^CZ^,
tytut prawny:.....................................................hl..l&.........D.g32.C-^.^....

2. Mieszkanie o powierzchni:..........S.6;............. m2, o wartości:..................... '^^^.........^.CK.tS.y...
tytuł prawny:............yj^rV.ri&........t(.i^l^^..........r.........MitólM^'.l.?.........<.aM.^.l5:Ll)J.fe.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ......'SQ.U^?....r......^.G?.&^........ŁO.Uik;............, powierzchnia: .......^.j.Q.S...h(>.
o wartości:............................................................^.O...'^,^.,,..'^.
rodzaj zabudowy:............................................2fr(3.R<.2.D<?'"y.ft
tytut prawny: ........Mfe5?rii§f<^ZZ.bt5E^^
Z tego tytułu osjągnątem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .....(dirilCW;...'...<^.!o.Qt^

4. Inne nieruchomości:. pn-t^C^ió^ - ^1X1^
powierzchnia:.........^....G.<S2ffi?.A..R,.ciIfcTA.........i2...?<)^..,........i2..,.4L?...(<l;?'...

.LLd-kl.tSl^ W... -bS^Ak^..
o wartości: .d^......5.0......^5..

tytut prawny:...............................................-..U.O.y.A..t;.........^........3.PA.t?.t^l.......................

III.

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

.M^.........f:<7j.y.a2.}f...

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .^..tŁ.....?PW.2,.V..

Z tego tytułu osiągnątem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......^.l.fc. .^.<2tó!SW

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
..........................................................................^'.?........^Dr^c^........................................,,.,......,



Z tego tytufu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:....,...K.!.E.,....?>.C.r/.&'^.

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenła akcji:..........^..!.fc...J2.!,?.T.^.?.Ly.

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ................M.!.fc......fi.C'Z..>/.&-.?-;Y.

2 tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........(y..l.E;......i{5e?P/'.CZ/y
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podari liczbę i emitenta akcji: ....]V.I.C....C>oT

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .:....ly.!.?,..J?.C?I/CŁ-y

v.

^a^Sa.m>n(nn>abyLm?),mat.zonek;z wytączeniem mienia Pr^"ależ"ego do jego majątku odrębnego) od Skar-
a:.'n"e)..pa"stwowe)osoby PrawneJ. Jednostek samorządu terytorialnego, ich związkowTub'od"ko'm'u-

nalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciuw drodze 'pne^rg^ ^'a?eiy"po'^op^e-
nią i datę nabycia, od kogo:.............................. [Y. !.t.......<D.Q.L^.^.'LY.

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..[Y.!.K.....Q.IST.yfiy

- osobiście ..................... W.^.......B.<Qr..7'.!rl,y...

wspólnie z innymi osobami................. t<.I.E....iQ.C'.T.Y.

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .K.!?...<D.C>.Ty..C;fc)/.
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dziatalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):................ '. .S.....?>..C'l.y.{.:iY..

- osobiście ................ J^(.l.t.......fi.OT / ŁŁ.y

- wspólnie z innymi osobami ............|Y.J.?.....2)0.1../.??,.Y.,

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......^.lS......Do^y^L^.



VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):.................jy..l.S....D?>.iy.?-.^'/.

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ........... V.l?;.....'D.Ol.Y.C^/..

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):........t^..l.t....(Q.Ojy..C;Z;y;.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):........D(..l.?:.......OQ.Ly..fcty..

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:. ......K.I.?........Qe?T.y.C^Y..
VIII.

^"ed°c.h.od?'-°s.i5gan.e.z.tvtul" ?atrufj"ienia l"b innSJ działalności zarobkowej lub 2ajsć"z podaniem kwot uzv-
skiwanych z każdego tytułu:......y....Q.^. ^..".^..Q^..~J/.r"ÓZ";.i^ZC.°^..13^(tpa^.m
.......^.MY.(Y.e^^.ą^iyi.^.^.^,^R0.^.,,^5?....rio^^^Z^Ii^^^
.^.H4^1ł?u^-^'^ł^......ł^.Cl2^^k^......^.......5.Li...^l,A.Lf....u;1
d i

.</W.róly.....^t<UA^...-..w^.^.,plo...,g4AXO^!Ml9/^

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 OOOriotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji): ......^.&.M.<2.Ctó.^....QSO.jS.O.i^f., ..^M..r^^)^^rlg
.......^.l<....j3w.cLu^u^....^!2^......^...fti.ft.fc.t,E.^j<.ia.......i:<5.^

x.

znoabS^ltn^nloJ,aloŁC'. plwyżepoo?ozlotvch.' w tym ^aciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jaKicn zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem"w jakiej wysokości')': ~.7.'.'..^.".".,".".."'.'.""

...........^.^.Ry.r.........l^.K,S..^.M.?..iX.C:.k,.l......r...B.2...,^.&k;.....?.^.?fc^.,
^^.....^.^^.>^.Q^.).--..../^s^^....k/iK{^^
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