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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

Uwaga:
'.^-.^OdM.M^ ^

1- ?,saoS^oświadczenie obowiązana iest do ^dne^ z ^^ -t-"ego , zupetnego ^petn.e.
2. ^" poszczególne .ubr.k, nie znajduj, w konkretny, p.ypadku zastosowania, należy wpisać ^^

'. gS?a^=;^S^SS;?S=S;S2X:
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienigżne.
.. ^^a^iss;si=Ks",?s=Ła-~~ -".",...-.
CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisanyfa), ................^..I..Q<7^W^f d .~^yTr<c"S&'
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowel """"""""""""""""""""..."

"rodzonWał "....42 :,.<%Ł..^fiS:7r." ^ ............,..Z^^.^^i"

.............................................-........................^csl?^^Ą' f)0^>fC>-^ """"""""""""""""""""
(miejsce żal rudni>i^/stanoXlsko lub lunknYai''''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''............"



po .zapoz"a"l.u.sl? ^ przepis.ami ustawy z dnia5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. .
NM42'"P°Z;,15?2.oraz z2?02 r-Nr 23- Poz- 220. Nr 62, póz. 558, Nr 113,-po7984,'NrT53,'poz"12^1,ŁNru200,' '
pozl, ,688 i Nr,214' P°2-.'I806>, zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sktad mat-'
żeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ./?A....^........d..

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:....................^<;?&........../2.<?.,5:.<.."}..Ł?/Ła.-&?<

- papiery wartościowe:...........................^^:<^...........^>.^?..>5..<.<,?..<?..a.'<?y.

na kwotę:......................<{afeiź.........^fe?.^/.f%.y.........

II.

1. Dom o powierzchni: ...^.......^J?'.^?............ m2, o wartości:.............-3..ć)..<?......2^.:?'.,..2.^
t^ut prawny:........^'.2(^.^.^^.^.^.....^>..<^2'.,.....^^/?.<?^^^^....^^~y,^

2. Mieszkanie o powierzchni:.......... ^.^............. m2, o wartości:.............. ^.<S.<?.."s^:.^J...X^...
Wul prawny:......^./.^Sa.<..4A......r......^.^^?..,....^^ftff'^.G.f'^,,.,^^^/^^

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..........^S.^S.<2.<^^<?.<-.....^..........................." powierzchnia: ........A'...AfS..
o wartości:..............................i,/......<.^..<S7....^?:.S......?<.
rodzaj zabudowy:..................^'.^.:.?:..........?.^ji^.^..G&,-'.^..
tytuł prawny:......................6^.^./0.!,?'..l^..iS^.7iSt:.'?..'f3!:-ff.^^.........^'.'y.^?r'f''? ?3-

Z tego tytułu osiągnątemlętamfw roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .f^erc7....ff.3.K'^tfxi.fZ/raViV
4. Inne nieruchomości: ,CJrc'sf1' t^fsf'':cf-yof.y<7ffc- iro^i^/k?^>f <-> )^i--rhrcSt^ yc^ lfl!ai+ft o 's^

v- ............^..^.S......S^/.ff.:/.^..^^..................................................^.^^'^^powierzchnia:..............''..6M..S....

o wartości:............................ f^f.e:.

tytuł prawny: ..."..".., ...rfZdt.^.

III.

1' ...°isJ^a-T udziatYW SPOtkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać lic2b? i emitenta udziałów:

-^3

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ....... ...^c^.C....... ?^G.. ^.USJ.

Złego tytułu osiągnąlem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......A^i;^....Y..ca/fc'.//.?:.^?
..ć7

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
..........................................................-....--..<kiKf. f...........i^.^.^S.y........................................



Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.
^?' " 0^^? .

IV.
T

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:
.............................................(S;feC.^""" (^?7/^-<>7-

.C.L.L.

akcje te stanowią pakiet wjgkszy niż 10% akcji w spółce: ................^.6.......... c^-';^^;;.
.\f--

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........^.6........<^..(?'/:)^
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy ęodać liczbę i emitenta akcji:

.............................................................^rf:.^.........^^^7$<.^.<;-......_.

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: :......^..e........{.^0'fiC<l >

v.

N,a^tne.mlamł^abytm°).m.atzonek-z "'ył^zeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-^^^V^^:n^^b^S^O^:;^z^^^<^^^^^^^^^S
1 osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciuw drodze pi'zetaargu"^ Łna'llTvup^duauć uop^iue-

nią i datę nabycia, od kogo: .........................^.c.............C^?>i.<^.^.:.nią

VI.

1. Prowadź? działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
......................................................................i^~^^_^^_ć,ir.Q-/7eS-9

o^^^e.............................4^~..e..........d^.j..M..^...ĆL....([...

- wspólnie z innymi osobami ................^&^.';..........A?'o.^.(;a.

Z tego tytułu osiągnątemfętam) m roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...<<?<^......^./^-%>.;
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej d^faf^ści

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):................ ^<.'<=:............ offS.y.r..^

- osobiście'ńcle-----.:................^S.............?^K:]f^.^..j:........,.""_

wspólnie z innymi osobami ................ 6<^~.e............ C.^S>.^..j..<if!..

Z tego tytutu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........&i^^.. ........<-&?.7/./:th/..



VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):...........?^c........(?{.av.'ry.p?^

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): .............. ?sah^.......... A?Ss.Z.y.<a.^<

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):..............^<;S:.....,....^2^3^?:(g!.

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.....................(^^....."^..iS^y/y,

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:......... ..,rf%^.^......,<3&.//:^
VIII.

^S?^S^^U!u,zatnrón'en!alub.inneJ.dziata'ności zarobkowe) lub za)ęć'z podaniem kwot -y
.....<^0.(^.^.^... Z...^./^.^._^7^.^^^^^^^^
........^.-^^...^.^..^'^^.....^............?Ł.^^^...,^^

7-^-<>-^-----^^-s.Ł^..<^.?..af3^..........if^.......^.^c.^^^^

...........^^...^^T^^^^^E::7^^::^^
IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji):
.................................................^^^........^^^^."_____

ł^

x.

^baTcKa^^nHę^^^to^ ?o^żeiioT^
na |aKicn zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniemTw jakiej wysokości ^.'.'.'..^.".'^..'.".^'."'.'.""

if^e <-. .-,^-ff^.-.


