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JUwaga:

1' osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnegowypelnienia ka2dej z rubryk.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ..nie dotvczv,,.
2' osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2noSc poszczeg6lnych skladnik6wmajqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do maiqtku 

'oorqonego i majqtku oujftego mat2eriskq wspolnoSciqmajqtkowq.

3' oswiadczenie o stanie maiqtkowym dotyczy maiqtku w kraju iza granicq.
oswiadczenie o stanie maiqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pienig2ne.
4' w czgsci A oswiadczenia zawarte sq,informacje jawne, w czqsci B zas informacje niejawne dotyczqceadresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie or".rnL1""" polo2enia nieruchomosci.
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oSWIADczEN I E M AJ ATK,WE

radnego powiatu

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

w K22E_ Sk

Gur't+4,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

?i,rff:21'',X:!.:91"8'::l: i:jiyy 1.1n,1? .^1ery." leeg_t o samorzqdzie powiatowym (Dz tr z 2oo1Nr 142, poz. 1s92 oraz.z 2oo2 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poi. ssa, rur"lid,-;;;
1688 i Nr 214, dnie z art. 25c tej ustawy o5wiadczam

ub stanowiqce moj majqtek odrqbny:

papiery wartoSciowe:

Nr 153, ooz.1

... na kwote:



3. Gospodarstwo rolne: i
rodzajgospodarstwa: ............ /Ae ...., powierzchnia:
o wartoSci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny: . ...............
Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przychod i dochod w wvsokoSci:

o wartosci:

ilt.

1. powiatowycn o..99 prawnych lub przedsigbiorcow,
q iemitenta udziaNow:

udziaNy te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 1oo/o udzialow w soolce:

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegrym dochod w wysokosci:

2 Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych - nalezy-podac liczbq iemitenta udzialow:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

tv.

1' Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem powiatowych osob prawnych
w ktorych uczestniczq takie osoby - nale2y podac liczbe i e nta akcji:....

lub przedsiqbiorcow,

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni210% akcji w sp6lce:

ztego tytulu osiqgnqlem (gNam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:



2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych _ nale2l podac liczbq i emitenta akcji:

Ztosu r.vr.uru errqgrrqrerr(Efarn/ w roKU uDregrym dochod w wysokosci:

V.

enia przynaleznego do jego majqtku odrqbnego) od
ostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od
legalo zbyciu w drodze przetargu _ nale2y podac opis

nue

vt.

1 ' Prowadzq dzialalnoSc gospodarczq (nale2y podac formg prawnq i przedmiot dzialalnosci):

osobiscie rc

wspolnie z innymi osobami

Ztego tytulu osiqgnqlem(qram) w roku ubieglym przychod idochod w wvsokosci:
2' Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

- osobiScie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

vll.

W spolkach handlowych (nazwa,siedziba sp6lki):..........

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):..

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- lestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:



vilt.

dziala

pojazdow mechan icznych nalezy

X.

Zobowiqzania pienigzne o wartosci powyzej 10 ooo zlotych, y tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki oraz warunki,na jakich zostaly udzielone (wobec togo, w2wiqzt<u ziakii'raai.ei:,ei:;, i;ki"j;ysokosci):



Powyzszeoswiadczenieskladamswiadomy(a),j2napodstawieart,233gl KodeksuKarnegozapodanienie-prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara poz'bawienia wornosCi
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