
oSwnDczENtE MAJATKowE
radnego powiatu

Uwaga:
1'osoba skhdaJ4ca oSwiadczenie obowiq3ana rtxt do zgodnego z prawd4 starannego i zupelnego
wlpetnienla lra2dej z rubD/c
2 Jet€li poszcaeg6lne rubryki nie znajdujq w konkrefiryrn pr4padku zasboowania, nalely rvpisa6'nie dotyczf.
3' osoba sktadaj4ca dwiadczenie oborui?ana iest ol$esri6 przynate2no6d poszczeg6tnycfr
sldadnildw majfiowycfi, docfiodovv i zobori4ait do maiqtku odrebrego i majqtar objgtego
mefiefislq rcp6trn6dE majafl qna.
4. otlwiadczenie o stanie maiqfloq/m ddyeymaiqtk, w rcaju i za graniq,.
5. osuviadczenie o stanie mahtkoq/m obejmuile rfwniei uierryFrnoSrr ilenieine.
E' w cze6d A ogwiadczenia rurte sq inbrmacje iawe, w czecci B zas inbnnage niejmne
dotyczqge adresu zamiesd€nia stfuajqgego o6yviadczenb sazmiejsca polotFnia nieruchomGci.

czEsc A

9o zawm,aniu sig z przepisami art. 25 c ustaryy zdniaS czenrca 1g9B r. o samorzqdzie powiatouym(Dz. u.-22001r-, Nr 742,p2.1692 aniany:D.?v.7,2002r., Nr23, poz,220;Nr62, poz. 5s8; Nr 113,poz.984; Nr 1s3, poz. 1271:,Nr200, poi. rcee; nrzr+ dor. reob; oz.i.zzobi r. Nr 162, poz.1568' Dz. u. z 2oo4 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. u. z Zoair. Nr 173, p"r. ririi o6wiadczam, 2e
posiadam wchodzqce w skbd rnal2erlskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek
odrgbny:

t.

Zasoby pienig2ne:

-::::::::::"8frfrffi:u*:iffiJi'i}ffJT,q,
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1. Dom o powiezch ni {.,y'Q ^., o wartosc ,, J.dpr.(!,#} poy^y, ./#Al/,2/r/.kA .M./&ol^c,2. Mieszkanie o powiezchni: ..... m2, o wartos 
"i, 

..^.Atk',.N.{.hAA,+Vh"l U

rr:oz{ gospodarstwa: ..............., powiezchn ia: ..... /&lt . /.f AJ.t Add fu,o warto6ci: U

powierzchnia:

1' Posiadam udziaty w spdkach handlowych z udzialem .powiatowych os6b prawnychlub pzedslgbiorc6rv, w kbrych uczer
udtar6w. ,,." 

,lT3.taXje gobV - nately podai ticzbe i emitentaudziat6w:.... .fuY-. r1lo.ru'o.de./ar,.'.. 
"s'v-.t rryssu 'uzrJe I ernnen''

U """""""':"'

udzW te stanovviq pakiet wtgkszy ni| 1g%udzial6w w sp6tce:
2 le,na hrft dr r aai^-^^r-- r- rztego t1rtufu osiqgnqlem(elam) w roku ubieg{ym doch6d w nysokofd:

2. Posiadam udziaty w innych spelkach handlourvorr _.r,-., ^,*, 
'

tdlourych - nalezy qoda6 liczbe i ernitenta udziat6w:

Ztegoryfuluosiqg;'.**;:;;:*;;'ffi{'fjiffi;,.:..:.:..:....:.......

1. Posiadam akcje w eporkacfi handrowych z udziarem
przedsigbiorc6w, w ktorych uczestniczq takie osopy - nalezy

powiatowych os6b prawnych lub
podac liczbg i emitenta akqii: .......

,............J...
akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni| l}voakoji w sp6toe:
Z tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubiegrtym doch6d w wysokosci: .................". .......................:..2. Posiadam akcje w innych sp6rkach handrourych - 

Tr"q 
pod."6 riczbg i emitenta akcji:.... fu r^. .rp.@t ada/.4/,.

Z tego tlrturu osiqgnqlem(glam) w roku uoiegry#dochoo w nysoxosci: ..



V.

Nabylem(am) (nabyl m6j mat2onek, zwylilczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrgbnego)
od Skarbu Pafistwa' innej paristwowej osoby prawnej; jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
pzetargu - nale?y poda6 opis mienia i datg nabycia, ryllqo:

,ktk... Arzfr,il. tu2.4.........' f

vt.

I llltiiit ::*:::: *nil:t{neilezy poda6 fonng prawnq i przedmiot dziatalnoSci):

- osobi5cie
- wsp6lnie z innymiosobami

z tego Mufu osiqgnqfem(gtam) s, roku ubieglym $zydru i doch6d w wysokosci:

2. Tarz4dzam dzialatno6ciq

dzialalno6ci (nalezy poda6

gospodarcz4 lub jestem

forme prawnq i

pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
pzedmiot dziatalno6ci):

ztego tytr{-u osiqgnqlem(Efam) wroku ubieglym dochtr wrrrysoko6ci:
W sp6lkach handlowyctr (naala, siedziba sffii): ..j,.....,.i....

- lestem czbnkiem zarz4du (od $edy) :,................/ltf-.
l,ftptgm,ozlonkiem.rady nadzorczej (orl rieOy) :,....../4/-P..
.',ies-temq1{pqr!|gqkomisji (d'*ierty):,..-,,..,,'//y'..(."
z @p tytulu osiqgnqrem(elaml w roku ubiggfiym.docfidd w wysokoici, ....1....."......

zlctych (w przypadku pojazd6wSkladniki mienia ruohomego o wartoSci pony2ej 10.000
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Zobowiqzania pienig2ne o warto5ci powyaej 10.000 z&ctych, w tym zaciqgnigte lcredyty i p'yczil orazwarunki' na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku ziakim zdarzeniem, w jakiej wysokaici):

ruralaue a*rczem ccarlan *iacmxa , E t**rt" * zag s I r(orretau karnqgo zapodn*t rigprdrrdy hb zafrir*l faldy gaE, fq"a pozba,rienb udmfti

h* /!tnl-- {mirs@R'e. erJ.m.SeOAt


