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Uwaqa:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, !!3!9Ł]L_@ó
"nie dotvczv".
3. Osoba składaiąca oświadczenie obowiazana iest określić przwależność poszczeqólnvch składników
maiatkowvch. dochodów izobowiazań do maiatku odrebneoo i maiatku obieteoo maźeńska wspólnościa
maiatkowa.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczen ie m ajątkowe obej m uje równ leż wierzytel ności ple n iężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

RADNEGO POWIATU
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Powiatu Brzeskiego
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Wpłynęło
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czĘśc A

Ja, niźej podpisany(a),

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

§rnpgs§No .,?§!^).\tTor,-l ę _.. §.]*.ę,9§TA s8iEspt
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 'l997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej pzez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz, 679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 162, poz.1126, z 1999 r. Nr
49,poz.483, z 2000 r, Nr 26, poz. 306 orazz2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samoządzie powiatowym (Dz, U.z 2001 r. Nr 142, poz.1592orazz2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z ań, 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l^tsrv s'rra NY Mt Elt161E -slltffo§( tYj N Ą t Eą uo r.rsłó uno§ u H*t?€§ SŁiEJ .

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ..,...lsł..:r.Ś,..ą.,t

- środki pienięźne zgromadzone w walucie oncej: .,...l{!§" . §§Tl{czY

- papiery wartościowe, ....Nt§..,.u§§.ęŁY

na kwotę:



Vl.

1. prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..........

N\Ę_ DęD.{cz-,

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:

2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działa|ności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

. |l!.Ę .. D.9.T] 
-c. 

2, J.. ..

- osobiście

- wspolnie z innymiosobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vll.
1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): ....,NlĘ,...D9.,,IY*)

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........,......

2.Wspołdzielniach: .N!ę...D§}l.ę3)

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,,... .....,



!!, ,,

1. Dom o powierzchni,łffi.H..--. m2, o wańości: ...{§Q.T.Y.§,...L..§..,.......

tytuł p rawny, . . . . hl$.9.r_*pŁŚ,,. .,ttl.tm Ę§?§Ą . . ..,,

2. Mieszkanie o powierzcrlni:ltlP_-D9.Tlfilm', o wańości: ,.........-,,....

tytuł prawny: .......].......

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: .lttę POrrę?).......,.... powierzchnia: ...........,........

o wartości: ..........:-......

rodzaj zabudowy: .-.......

tytuł prawny: ...],..........

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. lnne nieruchomości:

powierzch n i a, Ą). D. ł m.q$.,:łĄ

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w społce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,...........,,...

M.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: .,..,,....

tltE p.q§§Ły

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w społce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................

V.

Nabyłem(am) (nabył mój maźonek, zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoaądu terflorialnego, ich
lttięków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze

:1i::::::::i'::::::::,:T,:::'::::::::]:1i:,l1llll bllę,ppr:r§tJ,

powierzch n i a, Ą). D. ł łtrn,-_:
b) uąetrA"""r""""""""

o wańości: . n). OOner._. :.9P.ł§_,. ?]
b) Dztstt$ -@T\§. at

tytuł prawnyhli.wtłsrłg§ć . ........

6J x-*sno§ć.
tytuł prawnyhli.hłtłstco§ć... . ....

lll. 6J xr*sno§Ć.



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

.......N,!Ę,,..Dpł 9. Ł)

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..............

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

..SIń,9§§i:Y1.9...b.§!§-.r§.$E W BOJE§\ł...+,.T.Yl..łT.qłs§.rĘ!}\$..:.łr+9}{,.t!.,?I,

..uecłt§,u.,H*t*p..*.g...li...TYT,2.*TR§.D!!lE!}\fr...10s,E§.*B,.z.§.,..........

x.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10.000 złotych (w pzypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyźej 10.000 złotych, w tym zaciąnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

ŁRn uvl. . . P. .qp, . tH.p rr-ę ęą . . . . . I!7,1. 9. ?.sr . f9, .ł.t
, ... .,...,,.b.,*.!!K...B?.fi.,,?. §,§,De!ą ,!{ KPtYoW!Ę ... ,. ..



czEśc B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:

Miejsce połoźenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres):

1..

2 ...§Ę...DaY!.ęŁ.Y
3,..}§]!Ę.. _Ę§]rJ§Ł){,

4.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

bar,E§_ .....ł.9,,q!ł...ł§ł&
(miejscowŃć, data)

l Niewłaściwe skreślić.

'Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwiezęej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego. .

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


