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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

.., dnia ŁA.O.^W^.
Uwaga: (miejscowość)

1' ?isaoktaażsdke^?^koświadczenie obowi^ana 'est do ^9°d"^° ^ Prawdą, starannego , zupełnego wypetnie-
2. ^eli poszczególne rubryki nie .najduj, w konkretnyn, przypadku zastosowania. należy wpisać ^odoty.

'.°^'&^^?^K?SS^S,SSS&SXXSS.z.
ma"

ce ad-

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
. ^SL^SiSSlsiSS-J^^SS.-SS-.ff--'-^--
CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),....'':&<A.^A'.')'>'.6yy.VJO/Wl^ V\l lf UlOLlLJ?^-
(imrom j nazwisko oraz nazwisko rodowe) """""""""""""""""""""'

urodzony(a)....(fl..U."-L/I.5.\-/1....^

.i^d.fc^...........^^"""llPo.|^A^''''''(^'^^
Imiejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)'""""""""""""



P,° .z?P°z"a"l."-fL? z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2U01 r.
Nr 142'"poz;.15?2.oraz z2002 r- Nr 23' poz- 220' N'' 62' p°z-558- N''113- P02- 984. Nr 153; poz"1271,~Nr"200,'
poz'.1.688 NI'.2U.' Poz- .1806>. zgodnie z art.25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzijce w sktad mat-
żeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:..........^^.^..;^.;...^.?jP^.^.^....^M^6A<;(^

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....Atc/.,

papiery wartościowe: Z.Q.li.^^^
nakwot?:......(fi.^.3/..".".U.^O.rh^^^

II.

1. Dom o powierzchni.. .^.^,,^.'7................ m2 o wartości,:
t

s'y.'/i'""T"""**"""""^*".''" \v '"ft" ^<^^^>^ ... *..iw.<fi .'"'....'., i. rfj,..,,"..i.

tytuł prawny: ..H^.l?;>a':!^st-......LS..S(P.Ó.I.nfi^....AhieA.'A^..4.'fc/.
2. Mieszkanie o powierzchni:.........,..........,;...... m2, o wartości:

r/tut prawny: .........................XA_...O:J&:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .^.yaAkL(^t^...li?.i?.li.*).!>.&<...^..2.ltUi-.IM,.Lie.,.,..., powierzchnia: ^,.^AClbA"
o wartości: ....................''..'iOO.h.-:.'^..:.
rodzaj zabudowy: ......^....Z^iCi.^
tytuł prawny: .....f!<^U..ttfa\^.....l(^c;Ih,eA^..^.^,^k!e^
Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku uAiegtym przychód i dochód w wysokości: .^.'.f''.^..,...^.''^....^^.

4. Inne nieruchomości;

powierzchnia:.........^."

r
l/

o wartości: >. 1A .

tytuł prawny: ......^u^t^^^

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziatem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby,- nal,eży. podać liczbę i emitenta udziałów:

..flUSL..

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

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

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

^



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

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsigbioreów,
w których uczestniczą takie oso^iy -^ należy podać liczbę i emitenta akcji:

.Xo-,......d^

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

Z tego tytutu osiągnątemfętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje winqych spotkaph handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

fflUL

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

v.

N,a^vte^(a.mL<nabvtmo)matzonek-2 WV>^2eniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
Lupan^;.'nn"e).pans^owelosobyPrawne^ednosteksamorz^"'te^o"nal^^^^^^
nalnej osoby prawnej następujące m'ie'nie:'ktojrepodleg'ato"z'byc'iul<wdlro'dy^'p^'etcay^u'^ ^Ky°p^duaDć °oap^~-
nią i datę nabycia, od kogo:

.K}^-..

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy^odać formę prawną i przedmiot działalności):
.A.sh..

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

(należy podać formę prawną j przedmiot działalności):
.A\"-...... .^.f^

osobiście

wspólnie z innymi osobami

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



VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):...........................................................
......................................................................^A.......die*^?^.......,...,.......,.,....,..,.,,,,,..,.."
-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiągnątemlętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.
VIII.

^e,lwhK°dLOS,iągan".tytutu zatrudni^n'a lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
ych z każdego tytułu:.............................^........l,,..,,.-----'"""""' - ""--

.^'. . ...'^'. .".^....j-.^-.^.f ^, .. Y.^.^.......,....,...,. ^.,,,,,,,^^^^^^^^^^^^^^.....^.^..^^^Jz^^.^^.^^^^^^
^^^.;K^'-'-^>^'-"^:^^^:^^^^^5^^7tf'^^<R^

Jhf-A.W
IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, rppdel i rok produkcji):

^>^k....^A^^.^.2..^....^....^t-8^^^^
.........:....................J..^....lrf^tófr......2)^'Jb.^....^.."..I^^:^^S 'y-\

x.

zobo,w'ązama-p'en'ę.zneo_wartości Powyie'l 1°°°0 riotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki.
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku ; jakim zdarzenTem>;wiJakieJ wys^ko^"'.':".'."'0.':.""'"."";

fi'to/r^43S3
..Lelhl.ff.ki..

l ^...^to<&^.'.'^.^^:^.L,^^
.^.,......".....u...^>^.L..iw^..ir)...,,(h^...4)Ło.ŁA^.^.^...,.^.^.<2/^^

l


