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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

^A^Uriii^......., dnia ^li ii /'i.
(miejscowość) --...^........... i.

1- "^r^daoświadczenie obowię2ana 'est do ^od"^° - P-c,,. sta.nnego , .upe.nego ^pe,n,e.
.. ^1. po.cze,o,ne .^, n,e zn^u,, . "on,^ p.,p.", ,^",, ^ ^ ^^
'. i^^a:s^:^sssa^S?5^

.4 ^w!Tzenie °stanie ma"tkowvm d°*V"y ^^ w kraju , za granic,.
56. ^^ostanie maiątkowym obe'mu'e -"- wie^ek,^ci^n"żne.
^^aSS^,:2^S&^S?S=i;y.~ ->....-.
CZĘŚĆ A """

Ja, niżej podpisanyfa,, ........"" ^^^...,.^^.._J^^^^ rH^V;
"r°d.on,(a)..Ji,,LŁ.....AlC.:L^,,.llmronaS2Z::^^
^........l&^^^I^:::!;^^^

Imiejsce zatrudnienia, stanowisko lub tunkciai'



i°l° ,zapM"an',".^ez^'zeputam' "stawy z dma5 ?"rwca 1998 r. o samorządzie powiatowym IDz. U. 7 MII
N^U^02M15920;az 2J002 rLNr23''POZ-220'N762-'POZ"558.^°'^^^^^P^J,!88iNL2u-Jm-,!.8WŁZ90dn1e'z7n^5cteru^^
żeńskiej wspólności majątkoweflub stanowiące mófmajątek odrębna'" " ł'"-"°u°"' "u"uuz<ace w sMaa mc

Zasoby pieniężne;

- środki pjenigżne zgromadzone w walucie polskiej:
:U.i.......l;.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

i-,

- papiery wartościowe:

Ł.^:/-^'.'.
na kwotę:

.r"""y

II.

1. Dom o powierzchni: .....A!..!..i.:::....^....^^^^ m2 m', o wartości: LJ^L:....:../^..
t\4ut prawny:......;i^2".^.."j^?;L^?^...../;J...^.l..^.<.l.j^^^_"

2. Mieszkanie o powierzchni: .:^ .^.i^m1, o wartości: ...A^....i<l<3'}.P;[u
tytut prawny:......A;^........i^L..!.^C.;;.i..........!'..... ........ ....................j

3. Gospodarstwo rolne: '

rodzaj gospodai^twa: ^.i^-.l.^..,^.."....,;i.^...^|.i..^l,:...................., powierzchnia: ..Jtl...ii^,.
o wartości:......"; i;L. ..(..L^^...:.........!.....i..^i;k'.^t>^....,..t.'}.l,^,,;,!.;.'!
rodzaj zabudowy: .p.-'..i..^.^:.^.^....l^lA.s,h.........^....;i^.i..i.^^.<i^.;;^........,1;,-:::/.',',,'. C,
tytut prawny:........^.^<!::./!.,iii l,l..i,.^:..:;.";l....^';^.^J.:^:;.'."..vt;."^

Z tego tytułu osiągnątem(gtam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: '^..i'^.;..fł^i:?J:u^:
4. Inne nieruchomośęi: \.^i-^ S-'L , UCi''(^''Ct

powierzchnia^....^^....;..,^..^,,,:^J;?L.^:,,^,A.....l.:,^.;^^,,..^^,^^,^^^^^
.....A...ut^j^(...,....^xi.i..]^......^.....^^L^:^...^:i,....^j...ikJL?^E^'Z^S^
o wartości:......l.........&^.!..[,."".;...... .^t..^....:^:,^',; ^ i

tytuł prawny: ....../i^.s///1.;:L^.......^E..i.J..',.^.^

III.

'' ^^,"?'a^,^sp^tkach"ha"dlo^ch.zudziatem P?wia.<.°wych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w Których uczestniczą takie osoby - należy podaż liczbę j emitenta udziałów:" """ '"" '""-"-'>"""-""'.

Mv........d!.J.}.^Ł

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
/.'^<.

Z tego tytułu osiągnątemfglam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
f-"--"t;

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



.' .1

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:... ..^^.....^Lut^^i

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:

U&......jj^t&^Ayi
T

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:......... J;.il......L.k-./;^i';.(.,,

2 tego tytułu osiągnątem(gtam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....^t.......f.lk::^U.I
>. posiada'n akcje w innych spółkach handlowych-należy podać liczbę i emitema akcji: _^!","1

/U^< (-iL.-f^^.t^

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
^ ..,

v.

od Skar-

nią i datę nabycia, od kogo:

.^. ^.^.

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać form? prawną i przedmiot działalności):
- osobiście

V ł. F ii i- A

wspólnie z innymi osobami

li '.t'UCU

Z tego tytułu osiągn<i>em(?fam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.
2. Zarządzam dziatalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać form? prawną i przedmiot działalności):...........^L......d^ -,;''-'.,
.f

- osobiście ............................................fw_......i,ii..t:^ij,^^
-j............................................................^^^^^^^
.1

- wspólnie z innymi osobami ...................^.t..........A.^fcJi..i:J;ł.?:.l:J/:.
.;'

Z tego tytułu osiągnąlem(gtam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

!^

.^....d^Ui^,

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...............l';.^.L.......(..l....;}>.i.tJ.'.i<;i.i,>.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .^Ł.....^t:^Y.
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ^.......A^pf.
Z tego tytułu osiągnąlemlęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:......'<:..i.i:......S,.i-.I....i.';.;,.'.fc.(.,.

.1

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z każdego tytułu:

JJ,^.^R...".^jD[itĘ^..^^S?^
........,.j.^JL^,M..^..ph?4^L....,.^^4^A4...n.^....?S;..^^e^4jZ;:l^;:;:;l/'^A:?^ '">vtv!<t-r!w,t\"'S

......................................,...Z...^tó^<,LS........]^^
L..L..^S.^'^^.......2LL/C...

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcjił:

.........;.^4tó^^"........Atii.^........^i.^.:....^.fc^,.r...:......6^:^[^Ł^^
.J^.,^;;.JA.....U.J.^.;...:^.;;,..J^.?^S.^..Z..,.....^..L,....^

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki.
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):..

'r.
o.yA. ^L......U.:^i!^.......l^..l'.!.K.....^?L^.

^.^..h..
w-

.'lj
J 'f j^ŁSiZK

.^....r...'..... U.x^^....fkL^^^^....J.&.L..
l^^.ió^.^j..^i^..../yf..J....^.Ł

<\. c -,/ . -.- f! i. . -

UJ..^:....^:.... iu."............
Ku^.......^:L.^i':J..

&K.l-.i,l,A. ^i^...^.....^.^^.h^.....^'..S'^.u^h!..^.^:l
.^.&u!^..


