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Powiatu Brzeskiego

2 3 -0ł_ WlADczENlE MAJĄTKoWE
wWnęło

radnego powiatu
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Uwaga:
1, jest do zgodnego z prawdą, starannego

2, konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

3. !s_oĘa_ składająca oŚwiadczenle obowiązana jest określić pzynależnośó poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązln ao majątku od'rębnego i majątku Óętógó

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

CZĘŚC A
Ia, niżej podpisany(a

Zasoby pienięzre:

papiery wartościowe:

,ż1,'ę,

II.
1, Dom o powierzchni: .,......,T_ m2, o waftości:

urodronyęu1.?Ż.

oO6r".ff

po



J. Gospodarstwo rolne:
rcdzaj gospodarstwa:

,ł!,ę e/a 1y Cltł7q,* powierzchnia:

o wartości:

rodzaj zabudowy:

4,

§rtrrł prawny:

z tego.Ęćułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Inne nieruchomości: ,9 .9 i
nowierzehnia. //(rm- - ^qm2powierzchnia: ...,.,,,...... ,{!.r.(n..,:..,,.. * ć.f,,m.?

o wartości:

m.
l, Posiadam udziĄ w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

Przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: .

udziaĘ te stanowią pakiet większy niżl0% udziałów w spółce:

ztego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2. Posiadam udziĘ w innych spółkach handlowych - tnleĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

Ztego tylrrłu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegĘm

Tv.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych zvdzińempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
których uczestniczą takie osoby- naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji: .........,

akcje te stanowią pakiet większy niż l0%o akcji w spółce:

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

iemitenta akcji:



v.
m mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
jednostek samorząclu terytorialneg o, ich lwiązków iub od

:: :::]::1 ::::: : :::i:: :::::::: : ::::1 :::::

yI.
1.

2.

- wspólnie z innymi osobami

Ztego §ćufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..,.............
Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):

- wspólnie z innymi osobami

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

vII.
W spółkach hanciiowych (nazwa, siedziba społki):

-jestern członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzotczej (od kiedy):

- jestem członkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego §rtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



x.
Zobowiązania Pienięzne o wartoŚci powyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyfy ipoĘczki oraz
warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w z-ltiązkllzjakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ....,.

czĘŚc B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ,,

Miejsce połozenia nieruchomości wynienionych w punkcie II części A (adres):

1

2

J

4

(miejscowośó, data)

PowYzsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu
nieprawdy lrrb zataj enie prawdy gr ozi karapozbawienia ,)
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