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. radnego powlatu

tq

urodzonyp!.....aLi.:..l.!.:...l.1.9k........ľT::::::

po aapoznanlu się z pnepisaml ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samonądzle powiatowym
(Dz. U. z 2oĹ7 Í.'poz. 1868)' zf,odnle z art. 25c tej ustawy oświadczam, że pośadam wchodzące w skiad '

malźeńskleJ wspólności majątkowel lub stanowlące móJ majątek odrębny:

t.

Zasoby pienlężne:

- środkl pienlężne zgromadzone wwatucte polslłleJ: ..........,.,?.p..ź-a.p..o..{...:....*ĺJg.ł.ł.p.ł..:....

!

l1c ')bts 
/

.. łí. ł*/.rrri;....., dŃa . !.! : !! p ;.-..ť.?.ĺś.ĺ.,.

Uwaga:
1. osoba skladająca ośw{adczenle obowlązana leĺ do zgodnego z prawdą staľannego l zupelnego wypelnlenla

kaźdet z rubąĄ.
2. Jeźeli poscczegélne rubrykl nle znatdują w konkretnym przypadku zastosowanla, należy wplsać .nle dotvcnr".
3. osoba składaląca oświadczenle obowĘzana ,est określlć przynaleźność poszczególnych aŔ'ad.,lków

majątkowych, dochodów l zobowĺązań do ma|ątku odrębnego l malątku ob!ętego malżeńską wspólnośclą
majątkową.

4. ośwladczenle o stanle ma|ątkowym dotyđY matątku w kratu l za granĘ.
5. ośwladczenle o stanle maJątkowym obe|mu|e równleż wlerzytelnoścl plenlężne.
6. W częścl A ośwĺadczenla zawarte ą lnformac|e.lawne, w częścl B zaś lnformac|e nletawne doĘczące adresu

zamleszkanla skladalącegô ośuĺladczenle oľaz mle|sca polożenla nleruchomoścl.



- środki pienĺężne zgromadzone w watucie obcej: -......... ................k11........ľ.r(.:h.*;

ll. a
1. Dom o Powierzchnt:..?

2. Mleszkanie o powlenchni: ĺłl.ĺ...ł/łtą4\..^',o wartości: ......,!4Ał..-..... ,ať'/.*}....,...-.-

3. Gospodarstwo rolne:
rodzal gospodarstwa : ...,,,..*144ł,-.

ro d z a j z a b u d owy: .. - -..... -. -4ł-141..........

tytul prawn}4 ..-............ ..ülÁJ',.:

pnychód i dochód w wysokości:

- o,fi ,Ę -,

Iil.
1. Posladań "udziaĘ w spólkach handlowych z . udziałem powiatowych osób prawnych tub

przedsiębiorców,'w których uczestnlczą takie ôsoby- należy podać liczbę i emltenta udzialóĺĺ:

udzialy te stanowią pakiet więkzy nlżLÚ6 udzlalów w spólce: .,L1łł......t/k.!4*ý,.......,.a
żG; úuu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..-.,ałł>!.......lkl4ĺus...U

2. Posiadam udziaty w lnnych spólkach handlowych - należy podać llczĘ l emitenta udzlalów:
...,L*ł....... dŔtq.k ..................J

ź1"'eoĘ1tu{u osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wYsokości: .........n"!*(.......rk:Í !ł.ę*łlŕ.....

tv.
1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udzialem powĺatowych osób prawnych lub pnedsiębiorców,

w których uczestnlczą takie osoby- należy podać liczbę i emitenta akcji: ......,... ...........................

'4.....:............. ........lłk........c
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Ztegotytu{u oslągnn"T,żTl:;;il il;cły.ä;hil;*:;:;;;:;;:..::::;k*::::::ł'.Í.?;.y-
2. Posladam akcJe w innych spólkach handlowych _ należy podać ticzbę i emltenta akcji:

Ztegotytułu osiągn ąłem!ą+ń) w roku ubiegłym dochód * *y'"k;;;; .,.:;;;|:.|;,ůi;;i..*_.....*

V. ,-
Nabyłemffi) (nabył móJ małżoneĘ z wylączeniem mlenia paynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, lnnej państwowej osoby prawneJ, Jednostek samorządu terytorialneáo, Ĺń
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które pđalegało

:::::.:.:*:.::::::::::::]:L*opis 
mlenla ldatę nabycla,od kogo: j...................

" " " " " " " -' 
łI.T.: Ą'i'.u.!. i. ?..!.s) ł cl -tZ tegotytulu osĺągnąlem(ffi w roku ublegĘm prrychód i d;;h;; ; *Y;;il;i' ä

Z.Ĺarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej ďzlałalności
(należy podać formę prawną l pnedmlot dzlalalnoścl): ................,!*!:t......rltnLgę.................:..

_ 
:::::::::::::.::*; -:-._-::.-. .- ;---:ľ_-: :!j]ł.v: - :

Z tego Ę1tulu osiągnąlem(ęlam)'w roku uulegtYm dochód w wysokości, ...........,r,.Li.,.:.'.::;ii'fđ.r.!ł-.........-....

ĺl'.oo,or"n handlowych (nazwa, siedzlba spólklt:..........!....i.............1Í1Í.... ..łotł *,

:.................. .Ę................

- jestem członklem komlsji rewlzyjnej ("d ň;j';...:._:_..:_._._:_:ň._:?."../..y*1y'

z;;;tyd;;;;,ääłöü;:;ä;i;;'ňä;;;ffi'ö;i;i;i;::.:'.ää.'.......i)iiLi*ui,..
,J . I

',I



vill.
tnne dochody oslągane z tytulu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć. z podaniem
kwot uzysklwanych z każdego !fiulu: ....

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyłej_1O 00o zlotych (w prrypadku pojazdów

n_ależy podać mąrkęmodel l1ok produL<cjn:łl.)^.Q.pel..lłĺnhg.L....?P-a.ł.."-;.9.ť.T'dł

,w*.!;ľ;ĺ":;i};:šÍ:fri]*:ilĺ|ľť;t stł*;-'Í#!aťłłi:|bjý;;úłi
.7.)..KJ.M... Lah..k..o.9...:.Ź.ę..ę:.9.y.'....:..'ł.].s.,i.c(...li.( ..,3)..Hłz.c.cĺ,łrr...5.;;z].*ý'. ď.{..t.tł.ę;

--iłxł*Ł,

x.
Zobowiązanla plenlężne o wartośđ powyżei 10 00o złotych' w tym zaciągnlęte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakích zostały udzielone (wobec kogą w związku z jakim zdarzenĺem, w jakiej wysokości):

.... h,,"*.łt 9............ 
/J L.b.. r...p.l'ł.l.ť..l.[ĺ'iJ.<,-.....do.-.-.8rud5-....;.....i:l
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czĘŚĆB

Pbwyższe oświadczenle skladam świadomy(a), lż na podstawie art. 233 9 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdý grozl kara pozbawlenia wolnoścl.
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(mlejscotłďć, datal :
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(podpls) (


