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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

Uwaga; (miejscowość)
., dnia.^:M...^^.

' "Tata^dS.świadc2enie obow'^ -est do zgodnego z p.awd,, sta.nnego , .upetnego ^pe.n.e.
..^.pos^6,neru^in,-e,na,du,^^^n"p^a^uzastoso.an,a,na,e.^p,.c^e<^
'. jl^s.s^a^nsss^sss
.4 S.Tdczenie °stanie ma"tkowvm <l°*V"y "'aj.tku w kraju , .a granic,.
5e. ^Z^^°.^n!ema'ątkowvm obeimuje również wi^^^^".^"e.
l^^^as^as^^^ssy"'- -<"...-
CZĘŚĆ A '""

Ja, niżej podpisany(a), ............................^f?/^ ....^.^^7.^.<?.,..,..3.?^^-
"'odzony(a) ......Ł.ffl..^.^ " l"r"°na .^^-^^-i'""'""""""""---"-----(irhlona i nazwiskc^oraz nazwisko rodowei

6'f'uf^^w ............

"',^"""7"""
K'csi^^t/

(miejsce'zatrudnienia, stanowisko lub łunkcja)



po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (D;. U. z 21)01 r. .
NM42;oSOZ;.-15?2. °'az z2002 r- Nr 23- P02' 22°' Nr 62- Poz- .558- Nni3,po7'9847Nr'T53,"p'oz'"I2^,'Nrl'MO.'.'.J
POZ1,1688.LN1.214' poz- .1806)- Z90d"ie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzgce wsktaci maf-'
żeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne: ^,/ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^jp (fź^^
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:..

'.S--^?'-^-/'-a'-&^-?csc.....&.f!e.rs....^.ff^s%.

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

.^^..... S/'&^y.G-X-Y^

- papiery wartościowe:.....................................

..............................................................^......,i;Z2<?$i%^"^^^
na kwotę:

II.

1. Dom o powierzchni: .....^/..{ć:i./.................... m2, o wartości: .....-^.^y..^/7/^'
tytuł prawny:.................... ^.S.^.f^.fsf..^.......^.

2. Mieszkanie o powierzchni:.............................. m2, o wartości:
tytuł prawny:.............................................<if:^.......{?.^p^'^.i^:s:^.,

3. Gospodarstwo rolne; , / /,~^y
rodzaj gospodarstwa: .../3^!7^3/i..iA:.'^.ćS ......GS>S^./?.^..................., powwnc.hma^^-f.^^..'.^-
o wartości:.................................;'^<%7.^%%^-/.".."_ -^ /ff^.-i/mcTi^Ą
rodzaj zabudowy: .^^^.r--<^^.'.f.<^^.^.y.,}..<ł^.fi.^..^^^.^.^^^ffS.',.^6^(?<:^.^.^
tytuł prawny:...................../^M?..^.(^.^tSt^5.?7.ff.J.'!'......^it!<'.e'':'.
Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ^<?c'^....f"sf.

4. Inne nieruchomości: /< -^-^&^ eiyw^P/^W<^ '/o^iwl'
powierzchnia:

'ffifrys."y
^ /-^-7<?

o wartości:

tytut prawny:

"'^iS^^'^

f ^^??/ze

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiebk
w Których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ' ,----.--.-..,

..............-..........................................................<s<^.......^&<4^;^;.......,..........................,....,

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

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

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

.t?..(?.......S/.o.-:&?/t



Z tego tytułu osiągnątemlętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.

IV.

1' .posiadam.al<cjew spo"(ach handlowych; ud2iatem Powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców.
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:............................ r ^ ".""''"."""'".

................................-............................./^...^S^.c^,^^

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

Z tego tytułu osiągnątem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokoici: .
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych- należy poda.; liczbę i emitenta akcji:

..................................................,"^^^^^^^^^/^^
Z tego tytułu osiągnątem(ęlam) w roku ubiegtym docf/ód w wysokości: ...

v.

^^^^^^s^^^^^^^^^^^^^^^^
^n^p^;r=3ą^^^^:^s^^^^^s^^^?^
nią i datę nabycia, od kogo:

...............-.-....................:....................... ja.ćJZ.......(:i!.Q^y.e^/^,
/ ^f^'

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną j przedmiot działalności):
- osobiście

.............................................."..............^^^^^^S;.<°<s^:...
- wspólnie 2 innymi osobami..........^^^ / <;^

2 tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.
2. Zarządzam ^iatalności, gospodarczą lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem Wejdziafalnosc,

podać formę prawną j przedmiot dziatalności):

osobiście.............................. ,^^^^^^
"7':<zr"""-"--"-----------"-----

- wspólnie z innymi osobami

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



VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zarządu fod kiedy):......... ^i?ń<f..........0.t3^S;g,S^.

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):......... ^..'i?........af..<'..^u:?<S^."
/ -<7"'" .-..-.-.......-.-....-...-........

- jestem członkiem komisji rewizyjnej fod kiedy):.........^'.i?.....^.G<?w'..e.&y...
^.^........................"...,."..............__

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

vl"; ._^^ . "^ ^ ^ ^--^^ ^ ^ <^. <?y-^w
^^l^rs^^u!u.2atnldn'en'alubmnejd2iafalności zarobkowe'lub za^z P°d- kwot uzy-

^^..^......^.^^..^...^K^..<^/.^......^ff^..^...^^^7'w
.......................................^...^.^.y/?i?^/<^ff..<;^.^^^^^

<7

.........................<S..O.^S........^.^<<.^^.....^^2<^^....^...^.^.^/^^^<^....^^..,A3<^

................................................,.,....,..........."""".^..,^,^"^^^^^^^,0^ ^^^^^^^^^/
IX. Y---y---------.-......-.....^...,..
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 riotychjw przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji):.....&^.4?./^<f.^........'%2^^.&^^......<?-.._,%?^---.--<i''i<?^'^
..........................^^'^^.......ff.J..ff^e.^..J.3M^SZW.y^^

..-...-^ff^x^.....^,^.e.^_.::J^Q^^^
Cv/

f!.i<uMi........^^.Ma -/W_T

x.

zrófJVJVa"n'.a.?ie.ni?.zne°wartośc' powyżei 10.°°0 ztotych-w tvm "ciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki.
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zda'rzenTem'°wTakie'j'wy'soko^Or"''.'u'".'"'arun";


