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STAROSTWO POWTATOWE
w Busku-Zdro.iu

Wnbĺnłło 15_ĺ1_2016
oSWIADCZENIE MÁJĄTKOWE

radnego powiatu

Zasoby pieniężne:

_ środki pieniężne zgromađzone w walucie polskiej:

.....'...........N.l.E .....}.p. ÍÍ .LZ.Y.

_ papiery wartościowe:

ü N.o-: Ń-9
(miejscełłŁść;

Uwaga:
1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne ľubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać |lnie dotyczvl'.3. osoba skladająca ośwĺadczenie obowiązana jest okľeślić prrynależność poszczególoy.n .lo"ooĺLĺ*
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątkú odrębnego ĺ 

- 
má3ątľu objętego matżeńską wspólnością

majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju i za granicą.
5. ośwĺadczeńie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A ośwĺadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkanĺa składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nicruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), ..T..B.ĐE.\'tslr.....('[9..Q.Ł!.ailI'.ll(..ł.,.........kRp.Ct1 9.L,} l.ľ *

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U' z2001 r.Nr l42, poz.
1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1l3, poz.984, Nr l j3, poz. lż71,'Nr 2OO, poz. l688 i N; ż14,
poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzenskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

. na kwotę:



=-O

4. Inne nieruchomości:

powierzcbni"' ...drJ.gIkBĺ.....L}v\rni.Ł.Y'.igY}..a.....tř_..ĘłQ.t}..h...'o.'...p'9ĺľ_
..ĺ,gl9w.a}rę.\'J.p'lllp'....9\.q^A.ęÝ-...^łL9..c*}_..ý-...b.w-ď.ä*ĺ'łÄ.'...'ry-s\.*.o)

o wartości: ....Ł.9.9.9 đ.-;...'':....

' 
=-sű_š0_:-__äp_ń\ł" - ___-:-_ -_-:_Ęrtuł prawny' ....!,}.\ś

ó

m.
1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych zudzíałęm powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których

::::' ::: ::: :.::: - ::::fr \ľ :äitĘää: :-':::qJJ

udziďy te stanowiąpakięt większy |ltż |0'% udziałów w spółce:

Z tegotytułu osiągnął"-đ; ; ;;',.e *J.d w wysokości : ...............'

Z tego ľtułu osiągpąłem(ęłam) w rolan ubiegým dochód w wysokości: '...'.......-......
Wt ł otpłqc,lłł

osób prawnych lub przedsiębiorców, w których



Ztego t;rtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegým dochód w lýsokości:

. .'.'$'ll)g, dfu?.Đ .2.

Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należypodać liczbę i emitenta akcji:

- Ztego Ęrtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ub

d"okxP.laoJ)
iegb,D' dochód w wysokości:

.M l)'e'........o!,.ah*ł xł..JJ
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pvynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu

Państwa, innej państwowej osoby pľawnej, jeđnostek samorządu terýorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby

prawnej nastęującc mienie' które podlegało zbyciu'w drodze przetargu - ĺależry podaó opis mionia i datę nabycią od

kogo:

vr.
1. Prowadzę działalność gospodarczą(naleźry podać formę prawnąi pľzedmiot działalności):

_ osobiście

..rute......d,Ą5

Nüe- äď";"^""""""r""J.'.
- wspólnie z innyni osobami

ttĺťł-

Ztego t5rtuhi osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegým 1

.....ľ..L.q.....

petnomocnfüem takiej działalności (należy podać2. Zarząĺlzam działalnością gospodarczą lub jestem



D(.

Skłađniki mienia ruchomego o wartości powyżej lo'0oo złotych (w przypadlcu pojazdów mechanicznych należy podaó

::::::::::::::'"Ľ: :ĺ;_,-'ĺ"t4Ą : :: ''': :::::'J)

x.
Znbowiązaĺta pieniężne o wartości powyżej 10.000 złoýcĘ w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich

zostaýudzielone (wobec kogo' w związku z jakim zdalzeniem, w jakiej wysokości):

: :.. u:[:P-'b'Yi ,. _e,ň'Ó-rp'jĹp.xn' -:-\{:_É-9!;_a-I ulLśv"-q = 
ż5_gÖJ.



czEŚć s

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ara. 233 $ l Kodclĺsu loĺ:ncgo za pođanie niąrawdy lub

zatajenio pľawdy gĺozi kalz pozbawic'lria wolnoścĺ.
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