
oSwnDczENtE MAJATKowE
radnego powiatu

Uwaga:
1'osoba sldadqfg o6niadczenie oborigana Fst do zgodnego z prarda etanannego i zupelnego
ffinlenla lcatdei z rubrldc
2 Jezd' pczczeg6lne rubryki nle zrnfilujq w kon|aeerym pr4/,Hlcl zasfio€tra6a, nate*y $Disa6'niedogpzf

3' osoba skladajffi o6wiarleenie oborvinzana }rst olas6li6 pzy,nabanosc poszcueg6lrurch
skladnildw maiqtkorlfrr, dochod6w i zoooriqFafi do maftltku odnbnego i malsar obiebgo
mdiefskq rcp6trn6dq majflonq
4. o6wiarlrcnie o stenie maiet<orym rlotvey maid<u ry haju i za ganic4.
5. O5utidczenie o stani€ malqtorryrfl obejmule rfrmiet $erzlrblrro6d pieni,g*ne.
0' w cze6d A oGuiadczenia ryarb rq inbnnage !a*rne, w cze6d B z4 in;orrnde nieftrwrc
dotyc"lps adrcsu zamiesdenia skbdaiqpego ocrliadcaenie caz mbisca poloEefda nierucfiomoSci.

czEsc A

wza9omaniu sig z przepisami art 25 c ustaury z dn'ra 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatourym
(Dz. u. 22001t., Nr 142, poz. 1s92; zmiany: *rg.r2(fl2r.,l.lr23, p2.220;Nr62, poz. bSg; Nr i13,poz.9&4'Nr153, pz.  1271; Nr200,poi .  tees;Nr214,poz. rabb; oz. i .zzoic ier .Nr162,poz.
1568, Dz' u.z2QCF r. Nr 102, poz. i055, Dz. u. z2(flir. Nr 123, wz. 1218 i o6wiaoczam, ie
posiadam wchodzqce w sldad mal2erlskiej wsp6lno5ci majqtkowej lub stanowi4ce m6j majqtek
odrgbrry:

t.
Zasoby $enigine:

- 6rodki pienigine zgromadzone w warucie porskiej, .....///tl.e P-fl

- 6rcdki pienig2ne zgromadzone w watucie obcej: ..........4/1..e........ruk.

na lwotg:
..e4L.....ff.e//*:.- papiery warts5ciowe: ...................



ilt.
1' Posiadam u&idy w spdlech handlowyctr z udzialem .porviatourych os6b p,awnycfl

lub przedsigbiorc6rv, !r ktory-crr ucz"llirq takie osoby - nalezy @a6 liczbe i emitentaudziar6w:.... ................ kA.*.... P..fr ..frd&& . .. .__.

udzialy te otanorrepakiet wi€kszy nii lO% udzial6w w sp6lce:

1. Posiadam ak<& w epdlkach handlowych z udzialem poMatorych . os6b prawnych lub
t_ - ^alezy podac liczbe i emitenta akcji: .......

;;;;""d ;;; ;*;;;;;;; ;*; :-_:- _ - _:_:- :_:
Z tego Mrtu osiagnqfem(glam) w ril<u ublegffi doch6d *, r^,yroros"lr ........M:e.':.... ...

2' Posiadam akcie w Innych sp6lkach handlourych - r.nle2y @a6liczbg iemitenta akcji: 
/ /

:*:*:::***wi:% wysoko$ci:



v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2oneK, zwylqczeniem mienia pzynale2nego do jego majqtku odrgbnego)

od .Skarbu Pafrstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze

pzetargu - nale2y podac opis mienia i

1. Prowadzg dzialalno_Sd goipodjrcze $Vlew podac formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

. .. .... /?4.e...... l?.//o A/ap- /.?3 _

r"""r""""'
Z i"go t1rtutu osiqgrBlem(gta;n), w- roku ubiegrlym przych6d i dochod w wysokoSci:

nn/t e eoruUl/"""""'r""" ""r"""'r""
2. Zarz4dzam dzialalno6ciq gospodarcz4 lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

;;;;;;;;;;;; :/Lu':€
Ttego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegffm doch6d w wysojco6ci: ....

W sp6tkach handlowych (nazta,siedziba spolki): ... . ..///r1.€.......

ia, od kogo:

qffi]



x.

pqr*ryits;zc eBffierrb s|tffin SwtaOortt(a),i.{a poOs*a*t dL 83 S I l(utelrsll *anqo a

po&nie niryawdy lub zataFnb prat"Cy grozitaa@darotn6ci-

-'/

ftmuPil'q/S (miejscowos6, dm) ..!=!r=Qk t&./&... .

fu g{*u6,r


