
BtURo RADY
Powiatu Brzeskiego . Dz. lJ. z 2003 r. Nr 34, poz. 283

_0ł_ zotzosWlADGzENlE MAJĄTKoWE
radneqo powiatu

wpłyn .,,.,..,Fn.ę./......,..,....., dnia ..,ł.:.,,..ę.?.,....(9.(!.:.. ,.zał,.,.......:nr,.. ' (miejscowość)

Uwaga:
1. jest do zgodnego z prawdą, starannego

2, konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisać

3. OgoĘa składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegóInych
składników majątkowych, dochodów i zobowiąziń oo majątku odrębnego i majątku Óętógo

aju 1za granicą.
rzytelności pieniężne.
cje jawne, w części B zaś informacje niejawne
ego oświadczenie ofaz miejsca położenia

cZĘŚĆ A
Ia,niżejpodpisany(a), .,..........,... .....,7,,Ły_ ,.....,.,.G,ę,.(.,ę.*,.r..( ....

urodzony(a) ,.,. ,a,ń..*..Q,a.,,.,./,.?.,.ł.:.ź:):_ ::*':"":^źY";];,;,;,;i, ;;;
/e-a.cI..Q.Z,H:.....,..:€źr,ę.k,........§.l.k,.**a..=,...a.k€,,8..s..l.tśę.(,42,z.,....,...

t,i.i,..',u't,uanj;;;; ;;i;k; il;'i,;ó "'

po zapoz ustawy z dnia 5 czerwca 1

(Dz, U. z gruz izO)z r. Nr 23, poz. 220,
I53, poz. i Nr 214, poz. 1806), zgodnieposiadam skiej wspólności majątkŃej lub
I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: J...?.:..:. 2{

II.
1.

Ęćuł prawny:



3. Gospodarstwo rolne: n _ r/ ^ 2
rodzaj gospodarstwu, .,,........d.'.ę.....,,,..ł?7-,".) ., powierzchnia: /,aY

4.

1. Posiadam adziaĘ w spółkach handlowych zudzińempowiatowych osób prawnych lub

Przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

,....,,......Ł::.ś ., ....ł.ń..n.

udziaĘ te stanowią pakiet większy niżl0%o udziałów w spółce:

.............. H(,........,../e Ą..* ł
ztego t/tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

..,...,.......?]* *.,.,.,,,...,,,ł. :1 -
i, ll]liii].*?_::::::l.::i:::: handlowych - naleĘ podaó ticzbęi emitenta udziałów:

,...,,...*.ś.....,
Ztegoqćufu osiągnąłem(ęłam) w roku ;*ńil;i, .....,.,.....................,..................,........'

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudzińempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
których uczestniczątakie osoby- naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: ..........

...,.,,..,.,...ę::.=.,..,..,,.,...ł.,,*,Ż *ł,.

Ztegotyrułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc i: ...,,.?Y.!. łl Ę
2, Posiadam akcje w innych spółkaclr handlowych - naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji:

Jsll.,:.l,.C.,, .r. . (.',zil, 7 i f .r til* :.t;,_i..a)t ,... z.ę.ł:a.ł,ę .:.,'i,,ę.q,^... ...ł.?.(.: | ? 6rU
Ztego§łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc i .,.,...,;ł.r4*,.,.r.,.



'v.
od
od

vI.
1, Prowadzę działalnoŚÓ gospodarczą (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):

)

- wspólnie z innymi osobami

Ztego §rtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokośc i: ,..ęr:*..,,*l.- .

Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): ..,..,,..,....?.r*S,.,,,...,,..{-:,J 

"r..,,.... 
.

/g4 n,,,.,,,..,.r,,..,ł,

- wspólnie z innymi osobami

Ztszo tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc i: ,.,..,,...4r3*.-.ł.ń,U.,....,

vII.
W spółkach hanciiowych (nazwa, siedziba spółki): /.*ź

-jestem członkiem zarządu(od kiedy): ,.,,.....H.,ę źzl;n

ł:k ą

VIn.
Inne dochodY osiągane z §rtułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkńdego§rtułu: .2*/.r.*,.{-:,:.*:..,,.,{?.:,(,.,:..2..*.*.4,=.'..:.

ę:,......,...,..

ą.?...,.......,..

Gr.-,?H.- ź 0asr^ ó?SO/rO,
lOtr 43, ao



Ix

x.
Zobowięania pienięane o wartoŚci powyżej 10 000 ńoĘch, w tym zaciągnięte kedyĘ ipoĘczki oraz
warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w zvłiązkuz jakim zdarzeniem,w jakiej wysokości): ......

{-**.,4.ł....,....,k.1.,...........?,.4*.ffi.,,...,...ł:..i.ę*..4ę.*-,.*......=
...,.,..,.3,o,.*,1.,,.,,.ź.a:.&,=.,/.-.'..i....,..,.ł,,4,K....,,..-.,..,ł_,a.ź,..Z.,3..?..f..,2,ź.,....,....

Składniki mienia ruchomego o wartości povryżej l0.000 ńoĘch (w przypadku pojazdów mechaniczrych
naleĘ podać markę, model i rok produkcji): ..,..,..,.,.

,,..../-.u,....:,.,r,źź.:.ł...T,.=.....,...Z.2,ę.,r.1...........;. .......3..{:,,:::....,."{^

czĘŚc B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ,.,.

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w puŃcie II części A (adres):

l ....

2.,.,

ĄJ

4


