
oSwlaDczEN I E MAJATKowE
radnego powiatu

Uwaga:

1'osoba skladajqca oswiadczenie oborl?zana pst do zgodnego z prawda starannego i zupelnego
qpe*nienia kahdel z rubr/c
2 Jezeli pcze46lne rubffi nie znaidujq w konkretnym pr4padfu zasbsouenia, nate2y wpisa6'nie dotyc4f.

3' osoba sldadajqca o6wiadeenie oboriqzana iest olsresliC przynaleznos6 poszczeg6lnycfi
sldadnikdtfl majqftorycfr, dochodfit i zobowigafr do maffiu odrgbnego i maj4tku objetego
mdiefi sk4 wsp6l no$rSq majqfl <orr4.
4. o6rviadczenie o sftanie mairilkorflym dotyczy maiqtru w loaju i za granic4.
5. O€utiadczenie o stanie majqfl<orym obejmuje rfirniei rier4^dno6d pienigine.
6' w czg6<i A oSrriadczenia z*Yarb sq infumacie iflne, w cze6d B t4 infunracje niejawne
dotyczqpe adrsu zamieszkania sHadajqpego osurialczenie onaz miejsca polo2enia nieruchomosci.

czEsc A

Ja, ni2ej porrpisany(a l, . -MA*€k.. rfu.f-mA
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(stanowisko f ub tunkcja) ...........(. /aS ?. Qt

wTapsznaniu sig z przepisaml aft 25 custarryy z dnia 5 czerwca 19gB r. o samorzqdzie powiatowym
(Dz. U. z2OQ1r.,Nr 142,p21-592; zmiany: D3, U. 22002r., Nr23, goz.?2}:Nr62, poz. Ogg; Nr 113,poz .9&4 ;  N r153 ,wz -1271 :Nr200 ,poz .  1688 ;  N r214 ,poz . feob ;  oz .L i .  zzo ia? r .N r162 ,poz .
1568' Dz. u- 220o4 r. Nr 102, poz. i0s5, Dz. u. z2g07r. Nr 173, poz. 121g ) oswiadczam,2e
posiadam wchodz4ce w sklad md2enskiej wsp6lno5ci majqtkowej lub stianowiqce m6j majqtek
odrgbny:

t .

Zasoby pienig2ne: \
- Srodki pienig2ne zgromadzone w warucie porskiej, ..........*-Sp-,..Q.9?....#..1........................

- 6rodki pienig2ne zgrornadzone w walucie obcej:

e)

- papiery warto6ciowe:

na kwotg:



o warrosci: ........... 4...1. 9.9.f.9 o
/fO,*2

1' Posiadam udziaty w sp6lkach handlorrych z udzialem .powiatowych os6b prawnychlub przedsigbiorc6rr, w lct6rych uczestriczq takie osoby - nale2y podac liczbg i emitentaudziat6w:.... ..,nth......-...d.efo-g.=ry
r""""7'.'

adAaty te stanowiq pakiet w{ekszy nl2,l'%trdzial6w w sp6lce:
Z tegp tytufu osiqgnqtem(etam) w roku ubiegfim doch6clw nysoko6ci: .-....-...............

akcje tre stanowiq pakiet wigkszy ni2l}loakcji w spdce:

3. Gospodarstwo rolne: t
rodzaisospodarstwa 

*-*,*spowiezchni ^, ......... 2, ?. /.
o warro6,^i. qfiO Ptrl /

Z tego tytufu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegrlym dochod w wysokofci: ........................
2. Posiadam akcje w innych sp6tkach hanqbjryg! -^".gPpoda6 riczbe i emitenta akcji:nL? #*r y^_ _--__ _:_: :.: :'*''*^"

Z tego grtutu osiqgnqlem(gtam) w roku r/i"gly, dochod w wysokoSci: ..............__..

! 
-lgt".V poOac liczbe i emitentra udziaicw:24./'7""""""""

dochod w u4ysokoSci:................. _.-- -

tv.
1' Posiadam akcje w sp6lkacfr handlouych z udzialem powiatowych os6b prawnyctr lub*:::*' 

:.yr\"*.ffi'T;#, _ 
*:* poda*iczbs i-emitenta akcji: .......

r"""""f""



v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mat2onek, zwyl4czeniem mienia pzynale2nego do jego majqtku odrgbnego)
od $karbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnei jednostek samoz4du terytorialnego, ich
zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze

vt.
1. Prowadzq prawnq i przedmiot dziatatnodci):

- wsp6lnie z innymiosobami

1 ?irWgT7'\i'trfui,/909'HL#Hn* i doch6d w *vsokoici:
t

2' T z4dzam dzialalnosciq gosport"; ;; ;"/;stawicierem, pelnomocnikiem rakiej
dzialalnosci (narely poda6 brme prawnq i pzedmiot dziararne6ci):

......osobi6cie

wsp6lnie z innymi osobami
z tggp $rtutu osignqfem(etam) w roku ubiqffi docffd w wysokosci:
W sp6lkach handlor-vyctr (naara, siedziba sp6tkD:

' lnne d1c+t$f o$qganpe Mulu- zarudnienia lub innej dziatatnogci zarobkovvej tub zajgi, z podaniem
kwot'uzyski*anych z le2degptytr$u ..-;......

IX
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PowlEsze o6rYidczenie eldadam rSniadony(a),'r2 rapodstauie UrL zggs 1 Kodeksu kamego zapodanb nbprau'dy lub zataienie paudy grozi kana pozbaw{enia wohosci.

i*A, //o*e./


