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oŚwIADCZENIE MAJĄTKowE
Radnego Powiatu

d*r.,.*u.L......, u nio z{Ĺ,(ń,.2'Ql6'
(rn|ejscowość1

Uwaga:
l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jcst do zgodncgo z prarvdą, staranncgo i zupcłncgo

rvypełnienia każdej z rubryk'
Ż. Jeżeli poszczcgtilnc rubryki nic znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nalcży rvpisać

,rnie doĘlczry''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeŚlić pľzynależność poszczególnvch składnikórv

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębncgo i majątku objętcgĺl malżcńską
wspĺilnoŚcią majątkową.

4. oświadczcnic o stanic majątkowym doĘcry majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkĺlwym obejnluje również wierzvtclnoścĺ pieniężnc.
6. W częścĺ Á ośrviadczenia zawartc są inľormacje jawnc, w części B zaś informacjc nicjalvnc ĺlotyczącc

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.
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Ja,niż'cjpodpisany(a). 
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(miejsce zatľudnienia, stanowisko lub funkcja) 

i

po zapoznaniu się z pľzepisami tlstawy z dnia 5 częrwca 199tt ľ. o samorządzie powiatowym (Dz. tJ. 'z2017 r.

poz. l86lł). zgoĺlnic z arI. Ż5c tcj ustawy oświadczam, żc posiadam wchodzące w skłaĺl lnałżeńskicj rvs1l(llności

rnajątkowcj lub stanowiącc nroj majątek odrębny:
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Zasobypieniężnc: 
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u<lziały te stanowią pakiet większ y niż. lOVoudziałów w spółce:...'...............'..'..'.í/J. k..........d"ąĄ

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych- nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

;,"*il",,--"*"',r;;;."*;;,*'o*nudwwysokośc' . .ń'V"



TV.

l. Posiadam akcje w spťlłkach

których uczestniczą takie osoby_

handlowych z udziałeln powiatowych

należy podać liczbę i cInitenta akcji: ..

osob prawnych lub pľzcdsiębioľców, w

h'M e{ďĺ o*,
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Z tego týułu osiągnąłem(ęłanr) w ľoktt ubiegłym dochod w wysokości: ........ ......w.[9.'... .....

Ż. Posiaĺlam akcjc w innych spĺiłkach handlowych należ.y poĺlać liczbę i emitenta akcji : ĺ&.[Ł'. M).rr'al
ll!l

Z tego týułu osiągnąłcm(ęłam) w ľoku ubiegłym ĺ|ochĺid w wysokości: . w.ĺo

v.
Nabyłcnr(arn) (nabył nlój nrałżonck, z. wyłącz'enieln nrienia prz1łlalcżncgo do jcgo lnajątku oĺlľębncgo) oĺl Skarllu

Państwa, inncj państwowcj osoby prawnej, jcdnostck samorządu terýorialncgo, ich zwĺązków, kotnunalncj osotry

pľawnej lub związku metropolitalnego następujące nrienie, które podlegało zbyciu w dľodze pľzetargu -ĺla|cży

poĺlaÓ o1ris tlricnia i ĺlatę nabycia, ĺl<l kogo: . . . $ M' d,ďł w'l

vt.

l ' Pľowaclzę działalność gospodarczą (lależy podać foľnrę pľalvną 1lľzccllniot

clziałalności):. .V\,Ň,, dda^4

ws1rólltic z itlllynli osobanli .....................Lt {\{-

Z tcgo tytrrhr osiągnąłcm(ęłam) w ľoku ubicgłyn pľzychód ĺlochĺitl w rł'vsĺlkĺtśc i

2, ZarząĺJzanl działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pclnonlocIlikiem taklej działalnĺlści

(nalcżypoclaćformęprawnąiprzc<lnliotclziałalnoŚci): WŇ.Ĺ .. . d/!ŕ{ ą
I



wspólnie z innyrli osobanri .....1,ľ'ľí.. ..'. ..'9'|r!'4

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłanr) w roku tlbiegłyn dochód

\/l l.

jcstcln członkicln zarząĺlu (ĺld kiedy):

jestenl członkiem ľady nadzoĺczej (od kieĺly):

IX.

Składniki nlienia ruchomego o waľtości powyżej 10.000 złotych (w pľzypadku pojazĺlów nrechanicznych należy

Zĺlbowiązaniapicniężnctlwailości powyżcj l0'000zbtych,wtynlzaciągniętckľcclytyip<lżycz'kiorazwarunki, lra

jakich zostały trclzielone (wobcc kogo, w z'wiązku z jakim zdarzenienr, w jakiej wysokości):



CZEŚĆ B

Powyższc oświadczenic skłaclarn świaĺlomy(a), iż na poĺlstawicaĺ.233 $ l Kocleksu karncgo za poclanic rricpľawĺty
lub zaĺajcnic prawdy gľozi kara pozbawicnia wolności.
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