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Znak:RS/.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

.^V^-^.,....,dnj5.,.^
Uwaga; (miejscowość}

1- ?isa°kbaażsd^d?^rwiaclczenie obow'^ iest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnię.
2. ^el, poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać biedoty,

'. g;?>^S5SsasS;SS=XSX55^
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6- ^^^S^^,:^=:S.^^S^^^-"e ao.e.ee a.
CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisanyfa), .'.W^VV^.^AU-..<3u^|vJCOJ

(imiona i^aziyi^ oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) U?.U^:..J\^b.^,.,....,.^ /^JJO^^ĄU,^'

L^.....^aó^......^p.^(^u-.',
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)



P.° .z?POZ"anl.">^i.? z przepi.sami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr_142'"p°z;,15?20razz20?2 r- Nr23' poz- 22°- Nr62' PÓZ- 558, Nr 113, póz. 984, Nr Y53,'poz~'i271,'Nr'2ÓO,'- '
POŁ,1,688.'N!,214.' Poz- .''S?6), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mat-
żeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne: "^ ^ ,-,
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ../-Lto.^..:^..;^.A..\.^.^/..t^A^."....l,...'.

..................-........^...........................-...^-^?<^&^^
\;

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...V!>A/S;

- papiery wartościowe:

na kwotę:

II.

1. Dom o powierzchni: l\^ ^.....>,.."...... m2, o waitesci:^^W.lU.V^,
tytut prawny: ^^^^L^^.tX'".>...........v1^^'L&:\'A^..'^.tsAKD ^

>tól, '^-2. Mieszkanie o powier^n^%'fA^p.Q§2, o wartościp
tytuł prawny: U.^.^..S^^b^Q^^...;.,.......,.......,...)Cy^jró^.V!l^l^^^

3. Gospodarstwo rolne: H i ^ 11 _ s^Y

rodzaj gospodarstwa; ^^^COC(^S.4.;T!^A^.3.^(^)^ije,, powierzchnia: ..AJUD\\JEL.
owartości:^.QO.^Uj.^.\^^\^.^):lAj6^L^CLO^:^^
rodzaj zabudowy; ....^iŁ^J^..,.^..'7^....,^.y..

^"^ raw^y^ '^^^^^^^^ ^^^^^^
Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokościŁ);UL>.|?<^

4. Inne nieruchomyspi. ^ ^ni^i. c .<* ..i-.nn-.. >-.
powierzchnia^^Y.^MA,..Q.^\^Tt^\^.^^^Q/^A6G<^M
.................^^^^^.^^..^^^^^^..^^^^.'^
..............4)..bA?b^^^^^cu^^:(S'<^
tytut prawny: .yiS?\)dó!i\/'A.\^?yA>^-(?.^.?;;.........^

..^Xl%.\^>^^.M^]^&L.
III.

1' °.SJ??aT ud2iaty.w spółkach handlowych z udziatem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczb? i emitenta udziałów:

.'^....A^^.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąfem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..............Y\AJS,. &^>AU.

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



Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścr.YU/S/..

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: ....^^^-....'SJLR^b^

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .................................}fsSjS^....S^JS^M'^\\
'-l

2 tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.........h^-......djQ^'''-ł.l/\.^
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: -Y^.AfiJb^.Y^

J

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .....\\^&-..
_\

v.

N.ab,y_em(a-m.>_("abyt mói matżonek.2 wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębneaol od Skar-
a:.Tne).panstwowei osoby Prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków iub od komu-

. prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis'mie-
nią i dale nabycia, od kogo:

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście ...^^^4^'k'e^;:(ASC'<^^
,.^.'A,'/\iCU.\Y\..

wspólnie z innymi osoba ^ <^^<a^<"^r^^^t^&^'''-s""-''-'
Z tego tytułu osiągnątem(ęfam) wroiSSlubiegiym pTzy^liżdidochó^wT^ysokości-SjC.^Ź).^^

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):..........'OA<S,.....dL^>H.b^<1..

^3

osobiście .\łUjŁ..

- wspólnie 2 innymi osobami

Z tego tytułu osiągnijlemfętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..\v^§1-..



VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .......V^<UiL

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): .........................\\\.?_.

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):...............\AA^fir..

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):..............\A^?/..

Z tego tytułu osiągnątem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:..\^^...<^
VIII.

^S^S^U;u.zatl"dn'en!a.'^.lnnej.dzialalności zarobkowej lub zaięć'z podaniem kwot uzy-
..--...................................................^.^.^......,..^...^,.,..^.^A^^;^^::::::::::;:;;

^^^D^SMS^^^'"""""'"""""""

.^^^^^^.^...^C^f^U).^^...........
^ ^....-..".-"..........

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać majkę, model j roj( |jrodukcji,|:

^.y'\SL..-..;A.
..A&Jc^.^.(JL...^^to^^.a;tiofó^(^I^

.................>fs:'^'^i:^^^

^baokw^zzaomta,Ke,n;f^en^wa.^s>c' po"wyze.)io,oooztotvch; w,tym_zaciągnięte.kredVtY.' P02.yczki oraz w^""ki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem',"wja'kiejwy'sok'o'sci')r."'.'.'.'..^.".'..".°'..".".n.'.'

^S^S}Si^Ssi^^^i^^s's:K^^.^\^^^^s^^ss^
;^g^^:S^%Sp:w^ ^zzz^zzzz.

.l^^^^........:.4^cs;[m^^;:^::;::;;::;::::::::;;::::;:::::::;::::::;:::::::::;:::;:::
^A^si^^u.A^L^^o^L.^a^^:^:^^^^^


