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Znak:RS/.

Uwaga:

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

......./2//.///^/<3..........".,dnja
(miejscowość)

1' ?isaokl>aaisd^zdXaykoświadczenie obowi^ana 'est do ^n^o z prawdą, starannego i zupełnego wypełnię.
2. ^eli pos.czególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ^.edoty,

^|^;ax"".a;.?Att^^^^jątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o słanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6- ^^^^Si^^^==^^^s^^-- ^^ -
CZĘŚĆ A

./ /-

Ja, niżej Podpisany(a),^^/<%/<$</...(.</^^%/;^ ^>^^:^'
,-,}/ \, ^ / , (y limiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)""" """""""""""

urodzonyla)^^..:^.^,....,,.;..,.,. " .../^^
..^-^^^^^z...

.^^^f^^Z^aa^Z^^lS^^



P.° .z??oznar".ll^!.? z przepisami ustawy z ctr"a 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr_1'l2'"p°z;,15?2.0''a22200.2 r- Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, NrT53,'poz-~l'2^1,ŁNr'200,' '
pozl,1.68 ' I',2'14,'poz- .1806)' 2p.odnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mal'-
żeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne;

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .j^%?/J)^:.<;./..^.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....../.?./^....,<^^.(Vff...
^

papiery wartościowe: ..^,(.?.. .S.^^!/..
</'

na kwotę: ...ai.t;.....ii'l/f?./.^.-i...................................TT-
". ^ ^ - -

1. Dom o powierzchnr ...A.^0.....^../.i^^. mt, o wartości: ^G-...GQc3.:if....^.M?'./V.ff./.'..^...'/^.../^
tytuł prawny: tf^Z/7.^.........^....^^......,.............,...,,'',,., ' ' ° ' ' """""7';^^,;^ (

2. Mieszkanie o powierzchni: ....^.^....s7(?./^ffy.. m2, o wartości: ..../J/.t;...^:.^.'^...
tytuł prawny: .....M./..!'......6/?.^.?.f..'t..../......

3. Gospodarstwo rolne: / j '
rodzaj gospodarstwa: ..G^/^..,^/^ ^? wAlS^/.... , powierzchnia: ..^./U^.(s...%!.^',
o wartości: .^^^.?-^..^Z,.......,.r^.....^;^/.;'^^^^^.^^^^^^^
rodzaj zabudowy:...^<?Ą.^ZĆ?ŹS!?K%?................................y.
tytuł prawny:......... &if^.,Mlf.^X?^.ie^7,..

Z tego tytułu osiągnąlem(ętam) w roku ubiegłym przychód j dochód w wysokości: ..</f^.PC2/.6Q..^.:^/0^/
4. Inne nieruchomości: ^ <^/^l:^^ ^>Pff,?><9 Z^f^

powierzchnia
.'/

ia:......../..'.'i:'.......?:>''-f..Ąi'.f:^.y.....................................

o wartości:......... /^/.('.......c(?/c?./cc,'x)/.^.

tytut prawny: ...../^/^.....(!Stó.?.<%-<-%....

III.

1' osiadam udziatV.W spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
......^^^.A?fc<^^..................................................................

.z...............................................................................z:;.^^z''''''''''''''''"'"'''''"'""'""""""

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .../.U.e...ci.^i?./i,.(:^.'^.

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...rt?/źŁ..<6>^'</ź^A/.

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych-należy podać liczbę i emitenta udziałów: <^Z<-'..<??<$/^'? w?



Z tego tytułu osiągnątem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:../.?//:'... cS/C.^'.^..

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać lic2bę i emitenta akcji: .^/.if....it?i/&/^:i"^

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ^jl/,^......e?!/('./<yx^.<.
^ '

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .M/.t''.....e?^//u'j''^:.
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akc^.' ..^^...c?^?^/-^

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

v.

N,a^tlmi:"r')J"abvtm°).matz°ne^2 wyt;ic:ze."jem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar
3:.'nne).panslw.°weiosoby PrawneJ, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komu

nalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu^w drodze pi:zet"as'rg'u~-Łna'l'eży"pocTać^i7m^
nią i datę nabycia, od kogo: ../>./.Ć..-.ff'yy'y:/'./.'/...

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot <li\a\a\nosc\]:/^/.Jf.....(7Ł^^

osobiście .../...'./.('.....sf!/<7.i'tc/.C/^

wspólnie z innymi osobami ..^}././'.....lff'f:'/'./..C^.

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokosci:^//^..^,?^^/'<^
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną j przedmiot działalności): .a././-:.... ?^?./ź'.i

osobiście ..jt3/.i''......?3^?..//^ir.-'. '/.

- wspólnie z innymi osobami ..^/.^.....t^ssj''-^.

Z tego tytutu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; ^//'...g^^.C^.



VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ../M?'....e3^>?fl/(:''.-/...

- jestem członkiem zarządu fod kiedy): ../0./.t'.....(:y'f.'f^^'.,
^. ^ .............................................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...^M^'....i3/'<?.///.f:,<i../.

jestem członkiem komisji rewizyjnej lód kiedy): ..J.i^^....?3'^'/^t'/:i/.:

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w w/so^osw..^^'...^.^^.-/...
VIII. /

^ned"ochod^os,ią9an.e.z.tytu^.t''.u^n'.e"iaj,".b '""& d2iatalnos?i.zW%>wpL!,yk-'ajęć, z podaniem kwot uzv-
skiwanych z każdego tytułu^ ^^^^^..^^.^{gjj..^'.'^'.^.?^^^"1'''1'' ' t'uua"'em [<wot uzy~
....^.^-^^^..^)^j^";^^^Z^^

...?.^......^.f?^.rt^^...^..'..,^,...^.^.^.,,^Z^~--"'~''"~;''~~""'''""'''''''"''"'"'""'''''''"'"''

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji): ..^<^^.A^..^<^<^,.,^'./"/^/^.. " ^

x.

^li'aokw^"on.'ta.tp;e^;f^fn^wa.rto^c' p"°^yże)J.OOO°ztot-ych; wtym "ciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały jjdzrelone (wobec kogo, w związku z jakim zda'rzeniem*,°w ja'kiej ^'50^^".?.'..^.°.".'"".".".".'
........^./..^.....?3<e7.^M^.......................................


