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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu k^-^l

Uwaga;
., dnia ..'.3:MQJ^&IM..(&...

(miejscowość)

1- nosaokbaazsd^d^craykoświadczenie obowi^ana i"t do M^ - Prawdą, starannego i zupełnego wypełnię.
2. ^li poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać biedoty,

3' ??s^i=^^^S^SS!=S?S^3;?;S^jątkową.
ma-

ma"

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

6- ^^^^K^^^ISSS^^S^- doty- ce ad-

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), ...3^^%^....l^^{2/."jfcW^
/,u (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) .....^"....'

u^dzouYW ..^vb-^4-:------ w .....^?r^U^Q^Wi..
.^^..^^.>?^^,-z'^^%^'^^
..^?.^^^^^:::^^S^^^

^^^...^^j^<(^.....^^S^"~.'.l".'Z~'^"^'''''ww"<'
(mielce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)



po zap°zr!af"".sl?z przepis.ami ustawv z dnla5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr-u2'"p°z;,1592. oraz z200.2 r-Nr 23'Poz-22°- N''62'POZ-558,Nr 113,-poz7984; NrT53,'poz"12^i,ŁNr'200,' '
pozl,1688..'Nr,21'1' poz' .1806>' z?°dnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mal'-
żeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne: , ^- ^ -^ l "f<i 'f
- śrocjki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ........Ó.^...,.U.U.Q.^t/y)^C'^^-^^....tl!Ł&Q..

..?^^A./<n2^'2^^^....<^pf^^..<7%^^^^^^^
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:........ ..^KkLt....DCKkij.

- papiery wartościowe: ............./'M?......t3{yHQJlC^Q

na kwotę:

w,

II.

1. Dom o powierzchni: ..J^.^U........................ m2, o wartpśc.i:,

tylut prawny: ....../W<%<te^^.::.....^U^%^^. .<^^^^ ",/^^
2. Mieszkanie o powierzchni: .,....'3%e-.r---.- m2, o wartości: .....W. ....?kil

tytuł prawny:................../X\tŁ....ĆLD.\
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarst^a^...;..^.(?A;!<G^lR/te^........................................., powierzchnia: ^l.hM.P.lSOha. i&\
o wartości: ...........20..'k(<l^.,....r^..
rodzaj zabudowy:

tytuł prawny: .............flC^pU<n0^li......anCt.l.Cit.ŁoA^..
Z tego tytułu osiągni}tem(^tam) w roku ubiegt^i przychód i dochód w wysokości:.......^.!SO.Q.^L.do.lhffl.

4. Inne nieruchomości;. P'rtyCU^ '1'sC'O'iC
powierzchnia;

<mt^i---ff.(^
o wartości: .....3.Q.lQQQ..

?^tó<^.

tytuł prawny: ........'M>f)DKn?fCtC...../r!''fh <w.

III.

1' . osadam "-d2iaty.wspot.kach ha"dtowych z udziatem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w Których uczestnicy (akie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
............../nź< .....^/a^f^^(............................................................

'<7 'J""""""""""""""""""""1"""""""""""""""""""""""""-""-""""-"-"-"-"

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ......../2]M&......(^ffTMi7i?,M..
ć <J

Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....'.KkiC..

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



Z tego tytułu osiągnątem(ętąm) w roku, ubiegłym dochód w wysokości:
../?w..

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczy takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

................/M^'......6tof'^.^.......................,...,.................,

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

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

...at(,^.......dff/k^.

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

v.

^a^ST,)n<nnJ,b/Lm?Lm.atzT"k:,2wytą.czen.iem mienia P^ynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
b"ip!n^;.ilneLpans^oweLosoby Pr.awne^ ^dnostek samorz9du'te^^^^^^^
nalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyci^wdrodzepTOtTrgu^^aTeż^podTć^i^mi^
nią i datę nabycia, od kogo:

................................mL&.......i,
ć J

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dziatalności):
....................................ff^ CUfC^C^..

osobiście ..............<n^.......C^Ol/l^CtXjU.

wspólnie z innymi osobami........ /r)d^........Q:P{/Ut^K/({.

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) 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):
./)/U?:

- osobiście

wspólnie z innymi osobami................v<<i^Z..

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .....<?%^......<3^(%%i^/&C/.
v ^/



VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):......... 0^..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorc2ej (od kiedy): ........OO^ti.

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........^Cfy.

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:....../%2^...^?:fe<;6fc(/.
VIII.

^a^rs^^u;u.2atrudn!en'a.lu[^nei.dziatalności zarobkowe'lub za'?ć-z POdanieni kwot u,y-
..^^'^'Ę^^^Z.&^S^^^^^^^^
...^..^::,:^^^:^^:;l^ć^^:^y^f:;^AA:;^;''-''-~

jr~ ^iMi -r- - ^ Tt- 'i."'--'"""~l"n"""A"r\"KIW."K^-'~f'i"'t'''',"r"'f~''Mi--'----......--.............^F^...^^..^..^u^eM^ZwW'S^^^
'-^ -^ - <-T'rf -~"'yF^""'"y"'"""'yv"-'-""^.^...^...^2ń^^^^....."^,..:,^^,^;^^;'^^^^"^

.^^...d^^......^........^?/f^'4........^......3?..4^<^
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanic2nych należy
podać markę, njodel i rok pro(lukpji):

.-.aPisS^-3'SS!^^w's::s^^^f^^

x.

^S?nmta.^e^ę^^>wa.ritcl powvże)lo.oo°.2totYch-' wtym zaci99"i?te kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem',"wj'akiejwy'sok'o'sc^"'.'.'..^.U.Ł.".°'.'.',".".'


