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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

./^^Z............... dnia^C^L^;
(miejscowość)

1- Kżsd'^dS.świaclczenie obowi^ana i-t d° rodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypetnio-
2. ^eli poszczególne rubryki nie znajduj, w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać biedoty,

'. sy&^^^sKs^ss^.ss&sss&s^.
4. Oświadczenie o stanie maj,tkowym dotyczy majaku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6- ^^^^a^^^^=i^^^^^^^^ -VC.oe a.
CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), '....O^.Ł^^.^t^...
(imiona i nazwisko orał nazwisko rodowe)

u^dzonyfał^,.^....^.^^^ _ ^ .....^?^0^f.).^^^..
.^^?:c<^^-^-^....^.^.......^^&^z^
^.ŹŁ^^^^.....^^^........^^^.^^,.,.(^^^

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)



P,° ??Pozrlanl-"-f!.? z PrzePisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001' r>
Nr142'"poz;.'l5?2.0raz2200.2 r- Nr23/POZ. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984,Nr'1~53,'poz"1271,~Nr'2Ó6,'
PO.Z'.1688iNr.214' Poz-.18p6>.z90dniezart. 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: ^7..?.......??.US../.y..^

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...^y^.i.C.. .c^l-

papiery wartościowe: .......'2^?..^......i^.S..thif.C.
/

na kwotę:

II.

1. Dom o powierzchnir.:^.%.<..<,?.fe:;.^.(?.%.. m', o wartości:
tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni:.............................. m2, o wartości:
tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:...................................................................................... powierzchnia:
o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:.................................

Z tego tytutu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:

o wartości:

tytuł prawny:

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby-należy podaż liczb? i emitenta udziałów:
..-^..^'..^.....tI.tst.^.i^f.^t-lifSfy.......................................................

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

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

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
....m.s^.?...^sf..<G.^:ć,!:\i&&a.-^.
^



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

IV.

1' !;oladlT,lkcJ'e.w-spotl<ach handlowych z udziatem Powia*-y^ °.°b Prawnych lub przeds"b,orc6w.
w których uczes.niczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: .^Z~.l.'..^Jl!ulorcow'

7.?^:"

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

w wysokości:Z tego tytułu osiągnąfem(ętam) w roku ubiegłym dochód.

2' ^s.as"xs^handlowvch -należy Podać '-b^emtentaakcjj:"
/ / """...".......................-...-........--............................................................

2 tego tytułu osiągnątemfętam) w roku ubiegłym dochód' w wysokości:

v.

^^a^^^^^^^^^^^^^.^^ne.o, od S.a.
^'^ssss^x5SISSSEK^

VI.

1. p;^^2iata^%°d^ Inależy podać form, prawną i przedmiot dziafalnosci):
osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tegomutu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:"
2'^^2Z^P^JUl)e^.r^^em^^^'^dzia^^

. podać formę prawną i przedmiot działalności): ..^Z^... ^s<^ ^C- ^

osobiście

wspólnie z innymi osobami

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



VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .^;?;-K?..<^......(a?^...'fe

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

VIII.

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

^..'^^.....^.^^^^...j^yZ^L^&.t..^^.........i..Ó.^0.../: j^

......... ^---^-^..^.........1................Z........:.
,(...<;,d.......^.:.(3s?..^.f2^K(2.............,....................^./^^ CK

^.ź^.....,^^^.&^.a.....i^^.^..^^._...;^..^,%<.C.^'
ix. /^ze^it .? ,'^t^c.^ i^^f ^ JT/^ 4' ^/-^ ^-7,,,,.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojśzdówfnechanicznyciinale?/
podać markę, model i rok produkcji): .^K3^.C..........??..<^..'^..<^sS^-.f............................

.............^........

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):
^^'..Ć........!S'.!^(3...^.^


