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AIejrek Jędtrzejczak
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego powiaty

r.

radnego powiaty
.^^............ dnia 3?.^^> r*•*,*<»<* *<*<^ »<«»•««*»•»*<«»**••/ Vł t lid .»V» »"»»<"»• ••<łi'tir»»T»»ł

.(miejscowość)
Uwaga: ; ,
l. Osoba skladająca ośWiadczente obowiązana jest do zgodnego z prawdą; starannegpi zupełnego WYpełmenial<azdejz rubryk.2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajciują w konkretnym przypadku zastosowanja, należy wpisaź "nie dotyczy",3. Osoba sktadająca oświadczenie obowiązana .jest okreśjiii przynależność poszczegótnych składnikówmajqtko.wych, dochodów {zobowiązań do tnajątku edrętoego ? mająłku objętego matżeńską wspóinoścjąmajątkową.4. Oświadczeriie o stanie majątkowy.m dotyczy majątku W kraju i za granicą.
S, Oswiadcze^ie o stanie maj'atIiEoWYra obejmuje tównież wierzytglneści pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są infOrinaGje ja'whe^ w uęiści B zaś infortnacje niejawne ciołyczące adresuzamieszkania śkładaląeegoośwładczente oraz miejsca położenia."^ZĘ^A ..' . . .,,...' •, _ •• >..•„•,• . .. ,.JldBH.i^tó^^^l^i.kM....................,...;..r, t,<..ty^^t^,.,i,,.,.»»»',»*.>..T..^i,«j^*,..i.7t,.r,,i,\,ł,y,<<,,.,'*:».*^*»»*''*''*'*'v'»»<*»Y"'*'*t*''

(imiona •I n.azwiskó,oraz nasiwisko.rodowe):urodzony(a).^^^^..^Sl^„,w-,.........,.„.„.....„^?^^.4<L............
»łlt*>t/

tt.ł *ł»rtł».<'*»»••• »•» >.*.łł »•»« »łf r'r rł^ł *.»»*»»*.< t» »»» ł »••«•'»«» ł.»'kr'ł t.».*tł'»r,*i|fłir*»»'»l,łt»łt».t'ł.łrirtiiltttł»łłt»łt»»»*»'»f»<*łł>»t<*ł*łfł»tttł»»*ł**«t»t1Mf^^^^Ł^S^^y^/ŁŁ^.^^/.Łl^..^.^^Łl^^.•^».».*»».»ł'<^*7»».t»*^»<*'»^*y*-»'^r»tł.*^»-*'«'«^«*.>tt'ł*>V*<j<-<*-t;<;t^ił.»«»**,*-«;»-»»t»***».i».«.łt»tfr,ił»»v.*'r*^«
«̂•«?»»»'•» ł**

• *»«• t.»'» *»i»rt»,»• •»»»'»•
\.

,*.•'».* łłtłł ł'.*-,* t*f*ttłr».ł*»t»ł»*»»t«t»»'K»'»i»t»r«»t»<»»
*/

(miejsce.zgtr;ydn.t.enig, st?n.&wiśko lub funkcja:)
'po zapoznanju się z przeplsamF ustawy z dńte'5 czerwca 1998 r. o samprzą.dzje powiatowym
(D.z. U., z 2017 r. póz. 1868), zgodnie z art:. 25c fęj ustawy oświSdćzam, że posiada.m wchodzące w skład
małżeńskiej wspólnośd majątkowej lub stanowi.ą.ce mój.majątek odrębny.
I. . .
Zasoby pieniężne: . '.'.. ' _ , /" <—- środki pieniężne zgromadzone w'walucie polskiej:^.....^.%!^...^Ł^€,,.^...^^^....,^,.^.AŹ^,...^../^....1....^^^...^^;^^...^.^^^

/ i ' •' / ' ^- środki'pieniężne.zgramadzoge w WalucifeoŁycej; .,<....;....».,.—^„......4.....««.."...."»..........,«.....................•»>....
« *.• » »»»»< •» »•< • ^*t»»» <.*« •»»»»•<*»•<»*»<• t.t» <.* • <» »»•• •.«.« • łłi* ł;tirtł .*'rtf *»•»<.» zZz^^.1

t »*<<»»lfł«ttłł.*t'**f

.łł«tt»t.»*ł«t»t łfł»t*f*«»łt l •«*.••< r»,» »»•»»»«»*«»•»»»•,••*•«
»><• t», »•»*•»»<'•»•»•
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l»«**<»»t»tł»f.<l«t t»t,»ł«tt*»

t»^B<»'«rii'»łĄ*łli*łł

*t»»»'*»»»«»,*>^»»>t»»,..1|<^,,»'*«t,t,«,,,»*,,,'»;,,,,,,;'..,»,,,t,»,.,,,»,,..,,,,,,,,,,'.T,,,,,Kt,,.l^„,,,«,.,.,.,«,^..,l,,,^,,,«,,,^,„,.,,,,,.......^^...^•.K<.*t»łTtfł.tłt»»»il»-.»»'»Kł*»ł*fj^rt'ł<ł,łtŁ»<ł.<t»»ttł/'ł«»»,«tt
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11.

l, Dom o powierzchni; ,M^..$ff!.~'/„(,iy„. m2, o wartości-: .•..:..,...,.,„„„,.„.,„„..,.„.„...,„..,„
tytuł prawny: ..,.,„.,..„...,.........,„„..„.„......„..„,

2. Mieszkanie o powierzchni; ^!'.Ł^M^m2/ o wart'd'zti :".'„„
tytuł prawny: ,„.....,......„........„„..,.,......,..,„..„.,,.....,.....,

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: „^„^aŹ....
o wartości;.............i.............„r......,,......„.•.
rodzaj zabudowy: .„...

„...„•.i....'..•/»„.( powierzchnia;....,..,.,....,.,...,,,
•I .

•>••• lt*(tłllił»tt*

tlttttlł»t**«*lltt lltłtlłtłłt It* *tllll«t»t*41 l*t***ll«t<t*ll«tt

tytuł prawny:....,.,,,.,...................„..„.....,.„..„„......................................„...,...„.„.......„..,„.„.........,..,....„.....,..
2 tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód l dochód w wysokości:.....................................
4. Inne nieruchomości: ' , .a:,..^^ij^.,...^,&^;?^.^,.^^^i?^^^^'»7<tt<*ttit>ttłłfTittiłt*»tłi'ir<'irK rt*'t»tłtt ti tłł**łt »>*i •* tttłtfti* tti*i •I t»ttt*i iF7iifY/tttii<('/t't*^t**"*itti»^T»it* »'*/'• it i'i fi* K*

o wartości;...,.....,......,,.,...,^.&.,'?f7J;.,,,?^.i..,.,.,,...,.......„....„...,.....„.„...,.„„...,„...„..

tytuł prawny:......,.,^^^.^.<;.,.,^^^:,...I.....L,.,.,,,.,^ tltłtłttttłll

tli
•Ill *t*

• •I;;^'i".;l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

,.!J,1EM/^^...........
>IKItttlltttllt»lt*tłt*t*tlłl

KtlltDttttt "," tt*łłllttllttlt»ł»*ltltlltt»ltt

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ,.,,„.„..„

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;
*łlt

tlllłlltlłłlltttłlł**

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych •- należy podać liczbę i emitenta udziałów; ...„..,.,......„.,
„tó.€.M^.%.l»t**ltltltltt(

tlłttllttttllt *•<« t»*i**ti*i ttdttłi
*l<*tf(*t**ttt»

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .„
**łtłrtiitttłttt<iiii(*t>ł*»»

tłtlt »*llł«<*ł*tll
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IV.

.1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby-należy podać liczbę i emitenta akcji:........................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
*.*

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych -należy podać liczbę i emitenta akcji:

..!Jżr.J3^?^^..
Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym.dochód w wysokości:

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby 'prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:..........................................................^..^^^.€..^^^.^..^7;:-.?/^.„^

»i»t»»it*t»tł-tT«tiittł«'»titł/f«łłłłł<Tłłifłłł''rtti*tłłtłiłt«»iłtitł«ł*ł»iit tirł'1 tr'r t ł *• »^r* »'f* Tt* fV't tłił*««tttł<łłłt«»»»łł<łtił»i»»t»tt»«»łtłt»*»ł«<«»ł»łt*»»»»ł>t*l***ł*t»tł*****ł»<*.............^^....^€ź^.-^.....^..^.....^^.^-..^.<&..^1^^*»»tt*».»*łtł»<iiłTł*»***»*»*i»łłłł**»t«Kłt*ttłłł*^»i«t^-^ł«łtri»<'«**t»łłt»/<»/<łł»-ł»r»»tłt»»»łVłT»»ł'ri<»ł,7»ł*. ł,»t'«»*T'ł*łtt*t»»ł.tt«tłł*;ttfłł'ił«łłtTtt»./r«»^r^'-ł^tt.AłttS.*łłtit«ł
^...^^.<?,.-^^...^,^^.^<^.^.^..........,.........,.........,...................................................7

t «•<.

VI.

l; Prowadzę działalność gospodarczą (należy podaćformę prawną t przedmiot działalności):.........................................................J.l^.^I&^............................................^
~ osobiście,

tltf»łłł^*tł«tlt«t»lfll»ltłl»łt
»*.•*»

- wspólnie z innymi osobami ,.

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



->,

•. •<, - .^..

2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem prz.edstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną! przedmiot działalnośct): ;,......,.„,„„„.„„„„.,.„.„..„..,....„..,..„,,„„„„..„.,.„„.,,....

.;°.

- wspólnie z innymi osobami,
l<l«t fv*'ft I

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

Vtt.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki);......
Ł^M^li.I.;,,

- 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; ..,,..„„.....„„,„„„.,„.,,.......,...........,,..„.,,.
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej, działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu; „„.,„,,.,...,,...,,,,..,,..,.,..,...,..,.„.,,..,„,..,..„.,.,,.„,.„„.„...,,.„.,..„,,....,„....,,,.,.„..

.^.^^,^^',^...^1^:^...,^^S^^.,;1.^1^.^.,...........,,..,......^
.^"n.L.l.'/-^..2. .'.tAt.^ .^-.... .^.'A^?.t^.d.^An.^ ... ffi^A^. y>...'Łsfi}^. .i Kil » i«**tttT*ił«~tit itłfttłtt r^« tVrt~iI i *< «* i •* ***t*tt *'if»« i K*ll«Tt'rt^ t/t»tl4Kf't'ttt01ttlt t'tlf'1 (tłtn~?<>ttł**»l l tł IT******•»»>*»>ttłit..fel^.,^^,,.^.^.ą<?...l;....,.,....,,.,,.,.;:.,...,^.fe,^^.,^

•••'•*••«
I;.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): .....,,,,........,,..„..;........,„,,,......,.„.,„..„,„„..„„.„...„.„„,.....„,....„„„„„...,.,.......,,,.y^^^4^,^^tó^.^V.,,.,.^/l.^
.,,..,,...,..,,..........,...........,,....,.,.,......,.,...,..,,...,.................,...,..,;,...........,,,,,,.,,...,........,,...,.,..^

,,..^,^^.^TŚ^...^^;.^^;....,,;7,,^/^/' /

/,
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): .„....,.,.,,

.,M..%?D^^........,........„

»•»

«»t*f«(fy»

"',*

tT"
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rowyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art, 233 § l Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoźci,

^/^

(miejscowość, data)


