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Uwaga:

1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisad ..nie dotvczv".

2. Osoba skladajEca oSwiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no66 poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego mal2erisk4 wsp6tno5ciq
majqtkowq.

3. O6wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maj4tku w kraju iza granicq.

oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pienig2ne.

4. W czg6ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne dotyczEce
adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.

czEsc A

Ja, nizejpodpisany(a) .t[R R"E,(. .XE.RilY PI]CH.NIK
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) /.5 f"nUO.l'JtR.....1g09 n . *. . .R,hL.t/$X,.ttNflE

AXKOLD P9S9J ftr(gNn KC +I ftLVEX,Y.NIT : OV RE KTO8.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniu sig z przepisami ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz, U.22001 r.

Nr 142, poz.1592orazz2002 r. Nr23, p62.220, Nr62, p62.558, Nr 113, p62.984, Nr 153, po2.1271, Nr200,
p6z. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.25c tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad
malzehskiej wsp6l no6ci maj qtkowej I u b stanowiqce m6j majqtek od rgbny:

L

Zasoby pieniqzne:

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:... ..frIF..S.O|YgdV ...

5 rod ki pien iqzn e zgr omadzone w wa I u cie o bcej : . . . N I. F. . .,D.ATY.CX'V.

papiery wartoSciowe: ...,1$,1 F.. 9AJ.]l.9pY



ilt.

'1. Posiadam udziaty w spolkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w,
w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nalezy podac liczbq i emitenta udziatow:

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .........

... N.',F.....0CIT Y.Cd,V

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - naleZy poda6 liczbq i emitenta udzial6w:

NiE pc[Vssv

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

, NrE 
'9TVOXY

tv.

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w,

w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy poda6 liczbg i emitenta akcji:........t.(tE p.0-fl{g.:ilg ,

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni210% akcji w spolce: ......|Cl.f-....9ST.Y.pJV



2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta akcji:

N.IF, $OTYg/,V
Ztego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: .........ntt.E,.$.g.TyC;eV

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wytqczeniem mienia przynalelnego do jego majqtku odrgbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od
komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis
mienia i datg nabycia, od kogo: ......... .Nl.f S9TV i*Y

vt.

' '::*"0'u 
o:::1" "'::;rl:J'T:&q"J.?1l/::::':":': o'*:u: 

::::"1""1:i::::"]
osobiscie ..I$.tF. .SGT,V q*y

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci: ................

2. Zarzqdzam dzialalno5ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci
(nalezy podad formq prawna i przedmiot dzialalnoSci): .....,.......r{.rE.....-Oplt.Y.gfY

Ztego tytulu osiqgnElem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:.........t{l.E....SI'.\tg/V

vil.

W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):.......\ft E $ffi V,-e.#,V

Ztego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:......\[1k,.,



dziaNalnoSci lub zajg6, z podaniem



Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie aft, 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci,

ft ril:\ [nFY., 3"3'Ql1 Q,Dlt'l 
'z' (miejscowo6c, data) (podpis)


