
radnego powiatu

?*ir,1...3:-lx.. ...
(miejscowość)

r.

czĘsc A
Ja, niżej podpisany(a) ........s,|,i,::l.'.:]il.iłĘ... ..ił;i .x.{;i_..... .§...Lł.-irX].k...

(lmiona i nazvliska oraz nazwiska rodowe)

} l l':. Lli.., . ?l -. {... . . .. : :-. .li . l. . . ., . . .. .,;]]i; t.,rl.*)i r:] i:. i}.
(miejsce zatrudnienia, stanowiska lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca ,1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z2OQ1 r, Nr 142, poz. 1592 orazz2002 r. Nr 23, poz,22O, Nr 62, poz. 558, Nr ,113,

Poz.984, Nr 153, póz.1271,Nr200,poz.1688 iNr214,poz. 1806), zgodniezar1,,25ctej ustawy

oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspolności majątkowej lub stanowiące

moj majątek odrębny:

C,la

UWAGA:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego

.2,. Jeżeti,,po-szczqgólne,Ęl,UrYXi nie znaidują w konkretn,lam przypadku zastosońńia,
: :.:'. , : r 

'

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określic przynależnośc poszczególnych
l;,,li_ŚXlĆffikóWmrjąfuWafi1do,ohodów i;Żoaańi;ążń_do,rnajątku odrębne9o i majatk-u ,

'i.,r",**ja"ffo,stańrał 
aj.ą,].ff* Ootyczy m,alątku w kr?.lv,l za Erańicą _ , , -,,,, ,

ą;_9ŚffiĘ.*tanie ńąątł6wyń obeimuje rownieź w erzyte nośc nlen ezneii "" '

6 .W,c,zęści A oswiadczenia zawańe są informacje jawne, w częsci B zaś informacje niejawne
-dotY:cżące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia
nióruchómości



l,
Zasoby pienięzne.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ł00,.Cffi.ąi .OSęĘbS.Gu], .lrHąlYCI|iS,

ll.
1. Dom o powierzchni: ..,.=::,-: .....ffi', o wańości: ..§i}ś....§§n.VuXY...,,,.

tytuł prawny: ..,...,...,..

2, Mieszkanie o powierzcnni: .,...0.6 m2, o wańości: .l§O...(XĘzl-,Cr9r?ę3inCir $nJŁT{CIb(O

tytuł prawny: ..|l!Ę.bLKQ.x lx., . ., . !"le PO.fi .LĘ[laH ń. ..

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa:,,..tr:K...0i5YuŁjł .... powierzchnia.

o wańości: ....... . ..-
rodzaj zabudowy: ... ffi .,.....

tytuł prawny: ..,...-,T-affi..,..,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci: ....-T.....,.

4, lnne nieruchomości:

powierzchnia: . '[ l[ )§r.Yq..łl

o wańości: .........:::=:::::;:
tytuł prawny: ..... ..;::=:]::::::::-

lll.
1. posiadam udziały w społkach handlowychzudziałem powiatowych osob prawnych lub

pzedsiębiorców, w ktorych uczestnicząiakie osoby - należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

....,. .. . . .i\ i.R .. . . .9,o.T J.tr.-.\. . .. .. .. .

udziały te stanowią pakiet większy niz 10% udziałow w spółce:

.§.i r.., .fOTx.ur-*

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

2. Posiadam udziały w innych społkach handlowych - nalezy podac liczbę i emitenta udziałów

, i1\Ę. pg-*grr

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .il.\F. .rm9qłY



lV,
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osob prawnych lub

pzedsiębiorców, w ktorych uczestniczą takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

.,.. . i\.\}i., . . 3p._T. :i. ix.\i

2, Posiadam akcje w innych społkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji,

... il. l n.,... }p. :.1.*TłX,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości. ..[.)F..,,}I:t.ti"y,...,..,,.

V.
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore

Podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo:

.....|{,\Ę,.,,., :31,1,: Y iF_rl,

Vl.
1. Prowadzę działalnoŚc gospodarczą (nalezy podaó formę prawną i pzedmiot działalności):

'*a9fi . Ęi:rr},i:l$§.:. Jlit:łz,*liiuŁl.. . *:+.ł.n}Diit&* _ ii-i,Ę;.\a>:-. ..[y§:,iijil;,:{.&
.§xr.x.$,xilńi,P.i ...,._Lr..l,,.Ń ..,,l,.El,,r.l[i.' ... .. .. . * 

.

ZtegotYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod idochód wwysokości: jtt_lł.*)_-_ .t,1( ,ą:,l,ulł+

2. Zaządzamdziałalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnił§#i*i8; Ęa zu\,ągn

działalności (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności):

.... .\\L§. . 
jl.:l.,i.Ęńx,.

- osobiście,,. ńi.F......}§,r.:.i;tY,

- wspolnie z innymi osobami .......,.i\,§... ..§..TX.uroX

Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: . ...ti.,ś...)p:,.x.,ńy.,,.....



Vll.
W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ....§.\E...,.,)o.r-.:.Cł:t

- jestem członkiem zarządu (od kiedy). ,..,...,...,...S j.F....EP.TJ§KY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..,.fX.\Ę......,JO}3.CI43

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...,.Ń\§"..,.,§ffiY§&:{

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ....§{.lF... §a.i{.qą,J

Vllt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:

...olr,r.q....,*§}xĘ&lQ...:...\...CtlO.,co...łt,..:.o!R,Ęb.$p.ił,.. §§bąT.Ycń.ę...,,.,.,.

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10,000 złotych (w pzypadku pojazdów

mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji): .. jO.){O.1ił....A\K§(§.Ę

..ło.*,.,.p.*xn.*...ł00}....-...OJ.RĘbn.obc b,Ę}ąT-XOKQ.

x.
Zob owiązan i a p ie n ięzne

oraz warunki, na jakich z

wysokości):

o wańości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

ostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej


