
oSwnDczENtE MAJATKowE
radnego powiatu

Uwaga:
l'osotla sHadaJqca oswiadczenie oborlq3ana iest do zgodnego z pr*da stanannego i zupelnego
wlpdnienia ka2dej z rubgc
2 Je2eli pcrcaeg6lne rubryki nie znaidujq w konkretnym przy@ku zastosowani4 naleiy rlpisa6'nie dotyc4f
3' osoba okladajqca o6wiadczenie oborvh3ona iest olaeslif przynaleinos6 poszczeg6lnycfr
sfdadnik6rv majd(ouych, docfiodow a zffiqz:rh do maffiu odrpbnqo i rnajqtku objgtego
md2efiskq rcp6tno6ciq maj4t<orq.
4. oSuddczenie o stanae mai€fl.*!/m w@y maja#<, w roaju i za granica.
5. o6udadczenie o stanie mai4tkcnq/m obejmule rfwniei uier4/drp6d pienigzne.
6' w cze6d A o6rviadczenia ryarb sq infuflneie iawne, w czesci B ,a5 inbnnacje niejavrne
dotyczqce adrsu zamiesd<ania eKadaiqcego oduviadczeniesazmiejsca polo2enia nieruchomosci.

czEsc A

'po zapoznaniu sig z przepisami arL 25 custarryy z dnia 5 czenrca 1gg8 r. o samorzedzie powiatourym
(Dz- u. 22001r., Nr 142,.po2. 1s92; zmiany: qz: u. z20ozr., Nr23,,po2.220; Nr 62, poz.bSg; Nr 113,poz.9&4; Nr 153, poz. 1ZT1; Nr200, poi. lOge; Nrei+ jJz. reOb; Oz. Li. zZOiOb r. Nr 162, poz.1568, Dz. U. zZOOE r. Nr 1O2, poz. 1055, Dz. U. z2ff}7r. Nr 173, poz. 121g ) oSwiadczam,2e
posiadam wchodzqce w sklad rnal2erlskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek
odrgbny:

t.

Zasoby pienig2ne:
-6 rodk ip ien ig2nezg romadzonewwa|uc iepo lsk ie j : . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . , . . . :M

na kwotg:



doch6d w wysoko6ci:

1' Posiadam udziaty w spd'lkach fiandlowych z udzialem .powiatowych os6b prawnych
lub przedsigbiorc6rv, w ltt6rych uczestriczq takie osoby - nalefy podac ficzbe i emitenta

udziatyte etanowi4pakiet wrgkszy nit l}Voudzial6w w sp6tce: ..... .ne{.
ztego tlrtuftr osiqgnqfem(glam) w rcku ubieg{ym dochod w tnysokosci:

1' Pooiadam akcje w spolkach handlovrrych z udzialem porviatovrrych os6b prawnych lub*:::'-*- 
: :::: :*'"::m ry ffi :*: : 

;,a akcj :
v '



v.
Nabylem(am) (nabyl m6j maf2onek, z wyQczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrgbnego)
od skarbu Pahstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, iednostek samozqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w lub od komunalnei osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
pzetargu - nale2y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:

vt.
1. Prowadzg dzialalno6d gospodarcz4 fidefi poda6 I przedmiot dzialalno6ci):fonng prawnq

.p.:msd?$. ..

dzialalnoSci (nalely poda6 forme prawnq i
.........M.. *9ry9W ..osobiscie

wsp6tnie z,innymi gobami .-....,....... .....A:k#,.:,...*.llg.erpq_.:.......!-.......
Ztqgo tytutu oeiqgnqlem(etam) w roku ubi€tym doch6d w r,,,ysorosl , ..{.*r^;.._ol"fi^r&.r-
W Sn6lkach hanrllowveh irra*o Gi6't;ilr- arr(n-n. / / /

2. Tarz4dzam dzialatnb$ciq gmpodarcz4 fub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
pzedmiot dziatatnoSci):

skladniki mienia ruchomego o warto$ci ponry'2ej 10.000 zrotych
mechanicznych nale2y pcdra6, marke, model irok produkcji):

(w przypadku pojazd6w



4

Zobowiq3ania pienig2ne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i p2yczki oraz
warunki' na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem. w jakiej uysokosci):

' w'* {rD'r-f,^io.ru.' 'r*Xrrtr rtu*nrrrryfar,'r1 r.r pmsraii;re a* zoo spodarde rteprildy rub zakrfrnb pna,udy grczi r€ra poztorcnal worrnici.
I Dql!'tlE'u f,Anego a


