
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

^/'

Uwaga: (miejscowość)
., dnia .Mff.S.M^.

1- nosaokta?dke%r^oświadczenie obowi?zana 'est do Z30dne3° - P-wdą. starannego i zupe.nego wypełnię.
2. ^e" poszczególne rubryki nie znajduj, w konkretny, przypadku zastosowania. należy wpisać ^edo^
'.s^^^^w^^^ss^ss
^. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju l za granicą.
66. ^^ne...^ema'ątkowym obeimu'e również w [zyteln0^ Pieniężne.
6- ^^^Si^^^S^^^^a^- ^.ce ..

CZĘŚĆ A

^'Ja, niżej podpisany(a), ....^/.^.Ł :./....':^y^'^/^?^-'rS-i

"'°d^ny(a).fl^,^.,,^^ ^ lim'°"^^^a^sk;^
:^r^i2s:|^:ss'^^:^:::::::

^^^....^^...^......zz''''''"'""''^'^'^'''"'""''''^^''"'''''''"'"'"''"'-"""
6^=.^^......^^^,..^^^^^''^^^^^

/ /IIT'ieis"2alrudnienia.slanowiskolubf,;ni,r,'<i"""""""""""^" .".........-........-.,



po zapoznaniu się l przepisami ustawy ; dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (D;. U. z 21101 r .
NM4i'oS°2;,1592 ora2z2?52 r-Nf 23; POZ- 22aNr 62- P"-558/Nr~113;po7'9847Nr"T53,'po2L'Łwi,'NruMO;.'
pozl,''688..i-Nr,214,' P02- .1806)' Z9.od"ie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład maf-'

wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: :^'y7?: s%7fi^^'(,

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...^?^'.Ł.....i?3^3^S^?^^...
/

- papisry wartościowe: .....^ks^.e^......^sisźx^&.

na kwotg:

II.

1. Dom o powierzchni: ^'.e.....?x:{y.^,^/ml , o wartości:,
tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: <^>*.^.^łfe'$^^n2. o wartości:
tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .........^^.Ł.....i^.^.Ó/.l^,lf:...................._, powierzchnia:
o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:.............................,.:.

Z tego tytułu osjągnątemfęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:

fiow'wn<A\ma:....................^^3^......?^S>./t^'^(^.^
/

o wartości:

tytuł prawny:

III.

1' osadam udziaty.w spółkach handlowych z udziatem powiatowych osób prawnych lub przedsiebiorcói
w nor/ch uczestniczą takie osoby - najeży podać liczbę i emitenta udziałów: ' . --- ^- --.;
.....................................<^%'.^'.......(^../^a^"

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

Z tego tytutu osiągnętem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

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



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

IV.

1. Posiadan, akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców.
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: ^^'.'^.......^s?./^

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

2. Posiadam akcje w innychspótkach handlowych - należy podaż liczbę i emitenta akcii:
..r^7.K........<^.'^. ^^.

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

-^..^.^
2 tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.

nią i datę nabycia, od kogo: ....^7V7.^......^;K!ff.>!^.tS<6i^?..

VI.

1. Prowadzę^iatalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dzjatalnościł:
'.<&

- osobiście /'

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnątem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...^>^7.^......^^.?./t^'...e'f

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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



VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ..^3?^?.&.......s3^?<^?.<';

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnątemfętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.
VIII.

^JS^^^^Utu;at^n'enla.l^^'ata^c^o owe',lub^^^^- kwot uzy-
',/- i /-/^ '."/;""""""T"'ywy"""'^w'"y"-e'<f:y-y^-cWiv/ć'vi"-:-'-'/'-f-'

^'^^...^<^i^^k^..^^Ł^.^i^ \^^^^,.ffŁ^...^."^^^
'^^..^^^^...^.^^^.^^...^^^^..-".-......^^^^.^^

^^....s^^..^:aiS'^..,,.?^te^.''.....^-^^.^^^j^,C^^ZZ^^^^^^^^^
^....."......^..^....^..^.^.^^..J,,::,:;::,:::::;:;:::;:;;^;';;;"^^

^i 'i.^.//.<?.. ..y'yt&.!^...^....^.^..i^.^t.
**-

^

^>7k, ^.^/^^Y^''^''';'77~'LT'^:?:^''1^^?^^'"?'"'/'E;^^"""--"""y''/5''"'73>^^"---^-"r^^ ' .'Tx^rT j9.^6lf 2r3J^~' ^^^s^^7^y'''<^'Y'y3^j^
powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojafcfow rngchan/GZin^l^lfó1

....?..&.^y.E.^^^
.zjr-^
'cy^tSkładniki mienia ruchomego o wartości powyżej

podać markę, model i rok produkcji):......................................................... / / &
.............................................^^^K7.^...^>^a'S^

Z:-~7"""

x.

z^wa^afen'^neo.wartoscl powvzej 100°0 ztotych-w tym naciągnięte kredyty i poźyckj oraz warunki.
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku i jakim zdar2enTem"°wTakiejlwy'soko%r."'.u'.".*fva'unK''

./<?'%';^.......^^ acz


