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WlADczENlE MAJĄTKoWE 'l t

radnego powiatu

Uwaga:

1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jĺ:st clo zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdująW konkrĺ:tnym przypadku zastosowania, należy
wpisać,.nie dotvczv''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określic przynależnośĆ
poszczególnych składników majątkowych, doĺ;hodow i zobowiązań do majątku
od rębnego i majątku objętego m ałżeńską wspol n o śc ią m ajątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równicż wierzytelności pieniężne.
6. W części A oŚwiadczenia zawarte są informaĺ:jc jawne, w części B zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położen ia n ieruchomości.

czĘsc A
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po zapoznantu się z przepisami ustawy z dnia 5 Czc.'lĺĺĺ;a 199B r o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2OO1 r' Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 2l] slĺ>z 220, Nr 62, poz' 55B, Nr 113, poz.

984, Nr 153 poz. 1271, Nr 2OO, poz. 1688 i Nr 214 pr>z 1806), zgodnie z art.25c tej ustawy

oświadczam, Źe posiadam wchodzące W skład małzeńSklcl wspolnoŚci majątkowej lub stanowiące

mÓj ma1ątek odrębny.
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Zasoby pienlęzne:
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ZIegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓĺj l dochod w wysokoŚci" '1:'-1':'":':'":''
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1 Posiadam udziały w spółkach handlowych z uĺjz-lałem powiatowych osob prawnych lub
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udziały te stanowią pakiet większy 
",'^/?"1. 'o.]ť:ľ 

*'.'o:,.",

!N i( Uo\ 1r)
Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam,*,"*[,i.o';''1i:"il1L*u."n".....''.'.

,) )

Posladam udziały w innych społkach handlowych nalezy podaĆ liczbę i emitenta udziałow
'^, I

N i r- 11"*1t!

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) * Ľku ubiegłym dochoĺj w wysokości:
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,1'Posiadamakc1ewspÓłkachhandlowychzu<jllałernpowiatowychosóbprawnychlub

przeds ęb orcow, w r]oľch uczesfrniT":ä"đili;"'i-zy podać 

::"o* 
"]ten]a 

akcl

) _.)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieqłY
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V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małżonek, z wyłączentem mlenia przynaleznego do jego majątku

odrębnego)odSkarbuPaństwa,innejpaństwowe;osobyprawnej,jednosteksamorządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie' ktÓre
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1 Prowadzę działalnośc gospodarczą (nalezy podaĆ formę prawną i przedmiot działalności): .
orJ ip cl9l1cr"1

- osobiŚcie

- wspolnie z innymi osobami

N1 tu, Co-\Jq,:)

vil.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):' lr"^ t IlVtL (/OłąclłĄ
') ĺ)

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....' .

1 tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubi.egłym docho<j w wysokoŚci

lub inne1 działalnoŚci zarobkowej lub zajęĆ,
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ZIegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoś"i, ..!.i.1.. '1q.{ r.q"':Jd
Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takie.1

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot dzlałalności):
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkc1i). ..

złotych (w przypadku pojazdów

tu:r ä rł\ę\ę\

X.

Zobowiązania

oraz warunki,

wysokoŚci)..

pĺenięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki

na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwiąku z jakim zdarzeniem' w jakiej
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