
oswrADczEN tE MAJATKOWE

RADNEGO POWIATU

lA,) ) g11 !:bt,tnnerl,,l an ^ M, 04, &n/4 t
(miejscowoSe)

Uwaqa:
1' Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia ka2dei z rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2v woisa6
"nie dotvczv".

maiatkowa.
4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. O6wiadczen ie majqtkowe obejm uje r6wn ie2 wierzytel no5ci pienig2ne.
6. W czgSci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B za6 informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo5ci. 

-

CZESC A
e'f I

Ja, ni2ej podpisany(a ), . V .b- l g n !.e hl.. ... .. ?o"iu
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami uslawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez
osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.71s i Nr 162, pozl lna, z 19d9 r. Nr
49, po2.483,22000 r. Nr 26, poz. 306 orczz2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 199g
!._o. 

sgmqEldzie powiatowym^ (22. U. z ?991 | Nt 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 22O, Nr 62, poz. 558, Nr 1 1 3, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nt 20o, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z aft.25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam
wchodzqce w sklad mal2efskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:

L

Zasoby pienigzne:
4r I

- Srodki pienig2ne zsromadzone w watucie potskiej: 50 0OA,:.{Wry.... mol?ery

;;r;"';;;*"r""*"' ;t a"44
na kwotg: d"q*[I

"a!4.e.....

I



ilt.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podac liczbg i emitenta udzial6w:

..............,/.1/t/p.e... d,fu .Ca y'.

udzialy te stanowiq pakiet wigks zy ni21oo/o udziat6w w sp6tce: 4uz'e *dnfu.rrr.tt(l

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosc i: ...tt .1a....a(oery
lv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podad liczbg iemitenta akqi: *1.'e. /ofuAt

,T

;.,"no 
tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegrym dochod w wysokosci: .*zr.e d,Q-Qrry

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek,zwylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrgbnego)
od Skarbu Paistwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek iamoizqOu terytorialnego, ictr
zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegab zbyciu w drodze
przetargu - nale2y 9o{a6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:
... ......4/.(.e... .|a.Q{y: *T



vl.

1. ,r,oy*:e dzialalnoll,gospod ac formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci): ..4.?.l.k4r...funtt-q.rnp. t, S?/UBUD.,: . ..

- osobi6cie .....Al T-g..>sr.d.A(.............. . . .

Ztego tytulu osi ) w ro przych6d i doch6o w wvsoko5ci:p",+.,da. .h.9... a lli,uc 
., | .'; 

"" 'r'.....
2' zarzqdzam dzialalnosciq 

-gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiejdzialalnosci (nalezy poda6 formg prawnq i przedmiot dziaralnosci).

aa

- wsp6lnie z innymiosobami .r*ie..dofu<f

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

vil.
'1. W sp6lkach handlowych (nazwa,

- jestem cztonkiem zarzqdu(od kiedy): ..."t*r'e.. .dd:tgc.rt.. .....JJ

-- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .*.e1e ..dO.bry

-- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): atie ffi@4
-tJ

-- jestem czlonkiem rady nadzbrczel3 (od kiedy): ...k.r.'.e...*fury



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSc gospooarczq:
trl

.. /rA/Le.....d.afl tpJ.....

I ""'--;"r,"r czlonkiem zarzqdu(od kiedy): .../lLLe .&fury

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ZiP .dOlV*y

--Jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): .tr*e *b*l

ztego tytu{u osiqgnqrem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosc,, .,uL aoU*f

skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zrotych (w przypadku pojazd6wmechanicznych nalezy poda6 markg, model i rok produtcli;:

X.

zobowiqzania pienigzne o wartosci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki orazwarunki, na jakich zostaly udzielone 1wo-oe6 kogo, w zwiqzku 
=i"i*iizdarzeniem, w jakiej wysokosci):



Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wornosci.

,,lrtri.,tt ffewp,iecL,, .ho, A(r, &/C/l ,
(miejscowoSC, data)

' NiewlaSciwe skreslic,

' Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzgcej, w formle i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowch.


