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Uwaga:

1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnie-
nia ka2dej z rubryk.

2' Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ..nie dotv-
czv".

3. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 pzynale2no56 poszczeg6lnych skladnik6w ma-
jqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego mal2efiskq wsp6lno5ciq ma-
jqtkowq.

4. O6wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

5. O6wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pieniq2ne.

6' W czg6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B za6 informacje niejawne dotyczqce adre-
su zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo5ci.
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Ja, niZej podpisany(a),
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radnego powiatu

'Wwllrnutn

ouiOhr"
urodzony(a)

pozapoznaniu sig z przepisami ustawy zdnia 5 czenryca 1998 r. o samozqdzie powiatowym (Dz. U.z2001 r.
Nr142, poz. 1592otazz2002r Nr23, po2.220, Nr62, po2.558, Nr113, poz.g84, Nr153, poz. 1271, Nr20O,
poz. 1688 i Nr 214, po2.1806), zgodnie zarl.25c tej ustawy o5wiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad mat-
2ehskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pieniqzne:

- 6rodki pienigzne gromadzone w walucie polskiej: 44

- Srodki pienigzne gromadzone w walucie obcej:

- papiery warto5ciowe:
na lwotQ: 
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rodzl gospodarstwa: l0 L.rr4 powierzchnia: 45 jt0-
o warto5ci: S0 . OO0l-
rodzalzabudo : fi151t940.W

Z tego tytulu osiqgnqle

4. lnne nieruchomoSci: d.Of"tVUt
powierzchnia: 0 (J

o warto6ci:

tytut prawny:

t i *S"A0.Aoe f
ae.v,N

doch6d w wysoko5ci:



ilt.

1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczbg i emitenta udzial6w: l*i dgmrlc^l

(Jr
udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni210% udzialow w sp6fce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

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

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: t/vt,

lv.

1. Posiadam akcjq w sp6tkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podai liczbq i emitenta akcji: W d-gVUUrr4jt
akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni21O% akcji w sp6lce:

Ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta akcji:

Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci, !^lrf{-, cdl6r4h4

V. JI
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleZnego do jego majqtku odrqbnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komu-
nalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mie-
nia i datq nabycia, od kogo:

vt.

1 . Prowadzq dzialalno5c gospodarcz q (nale2y poda6 formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): il,1",,,e, AO\C.u1

- osobi6cie ,l 
I

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziatalno5ci (na-

lezy poda6 formq prawnq i przedmiot dziatatno5ci): Urtg dtd1w
tl

- osobiscie J I

- wsp6lnie z innymi osobami

ZIego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:

vil.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): Ul/O

- jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci:

vlil.
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Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 00 cznych nale2y

rya,

podac markq, model irok produkcji): W;,WrlUhda!" fi'OL Jfr,OO
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x.

Zobowiqzania pienigZne o warto6ci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poZyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w aliqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
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t\l{t, yrr\

Powyzsze o5wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.
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