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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Uwaga:

1. Osoba skladajEca o5wiadczenie obowiqzana jest

czEsc A

Ja, nizej podpisany(a) ...(H z{'n'!.€.'e.t,

urodzony(a) .......... .A.2','A"?,.. 1..9"6'9"'(' " "'

o swt A D czEN t E M AJ AT KOW E

radnego Powiatu

MaA t(pz, an,^2IQ1,Z.M
(miejscowoSc)

do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

wypelnienia ka2dej z rubryk'

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 "nie dotvczv"'

2. osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynale2no66 poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowycn, aocnoi6w i zobowiqzan Ao maiqtku bOrqOnego i haiqtku objqtego mal2efskq wsp6lno6ci4

majqtkowq.

3. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq'

oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pieniq2ne'

4'WczgsciAo6wiadczeniazawartesEinformacje.jawne,wczgsciBza6informacjeniejawnedotyczqce
adresu zamieszkani";kU;;jE"ego o6wiadc="ni" oraz mielsca polo2enia nieruchomosci'

t,
p n DNY ( q ,Jt e r-/- // (/!t lEg?

(miejsce zatrudnlenia, stanowisko lub funkcja)

zqdzie PowiatowYm (Dz, U 22001 r'

P62.984, Nr 153, Poz'1271, Nr200'
m, ze Posiadam wchodzqce w sklad

majqtek odrqbnY:

t.

Zasoby pieniqzne:

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie

Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej:

papiery warto6ciowe:'.....'......' M..e...p.cT.t.ez:l

na kwotq:



il.
4t.

2.

J.

4

ilt.

1. posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udz.ialem powiatowycr,.o."gP prawnych lub przedsigbiorc6w,

*liOw.n uczestriiciq t'ikie osoby- - nale2y poda6 liczbq i emitenta udzialow:
Al tr \-rr--Cf'Zq

,...... ...1.u..t. €...... -u.9.. /. L' ?. /.....'.'. "

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni| 10% udzial6w w spolce:...

Zlegotytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

2. Posiadam udziaty w innych spolkach handlowych - nale2y podac liczbg i emitenta udzial6w:

Z tego tytulu osiqgn4lem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ....'...."""'

lv.

1. posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem powiatowych osob prawnych lub przedsigbiorcow,

w ktorych uczestnicz4takie osoby - nale2y podad liczbq i emitenta akcji:"""""

akcje te stanowiq pakiet wigkszy niZ 10% akcji w sp6lce:

ztegotytulu osiqgnElem (gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:"""):"""'



2. posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy poda6 liczbq i emitenta akcji: ..."".'

NJa TpTlc+:l
Z tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .....'....."...

V.

Nabylem(am) (nabyt moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrqbnego) od

skarbu pafstwa, innej pafistwowej osoby piawnel, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od

komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mlenie, kt6ie podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis

mienia i datg nabYcia, od kogo:

NI€ )OTY P?Y ...

vt.

1. prowadzq dzialalno66 gospodarczq(nalezy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnosci): ' ..... ....'

|J{r gorYcz:l
osobi6cie

wsp6lnie z innymi osobami .""..."....-

Ztegotytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokosci: '."""""""
2. zarzqdzam dzialalnosciq gospo darczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

(nalezy poda6 formq prawnE i przedmiot dzialalno6ci): "" "" "'
N tE ) Plr czY

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami ..'......:'.'.

Z tego tytuNu osiqgnqtem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:.'....'..:::""

w sp6tkach handtowych (nazwa, siedziba sp6tki):.......N.!6...2 Or:f.(.?.Y.
vll.

- jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy):.. """"-"""'

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):"""" " ""- ""'

- jestem cz{onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:'..1"""""""'



vilt.
kowej lub zajgc, z podaniem kwot

tx.
Skladniki mienra ruchome ych nalezy

o"::":nu 'loll li"* l*

X.
Zo e o waftoSci powyzej 10 OO0 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i poZyczki oraz warunki,

na one (wobec,,pOo, y'zwyl4kuliakimzdarzeniem, w jakiejwysoko6ci): '...',.'....,"..

tvle loTY c?Y



powvzsze oswiadczenie skladam 6wiadomy(a), iz na podstawie ar|..233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

'p r:r'iiv'ir"o?i; j ;;i 
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