
?)
oll,Ovą,ĺ)+tO

!u"-uł-
,r.93.aĐĄn

s'ĺ)1l{{'l.i'|'\Ą ĺ b it{ )\\,li1'l (}\\' i
,'', l lti..,i.it. /.ĺ!l tlitr 

.

'łpły.ę}., 
1 7 _0g_ 2019 ;':

/Q,,l,y, Ż ĺl/-(v

ośwnoczENlE MAJĄTKoWE
; radnego powiatu
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Uwaga:
1. osoba składaJąca oświadczenle obowiązana test do zgodnego z prawdą starannego l zupelnego wypelnlenla

każde| z rubryk.
2. Jeźeli Poslczególne rubrykl nle znalduJą w konketnym prrypadku zastosowanla, należy wplsać'nle dotvczv".
3. osoba sklada|ąca ośwladczente obowĘzana ,est określlć przynaleźność poszczególnych składnlków

maJątkowych, dochodów l zobowlązań do malątku odrębnego l malątku obiętego malżeńską wspótnośclą
maJątkową.

4. ośwladczenle o stanle maiątkowym doĘczy maJątku w kratu lza granlą.
5. ośwladczenle o stanle maJątkowym obelmu|e równleż wlerzytelnoścl plenlężne.
6. W częścl A oświadczenia zawarte są lnformacte Jawne, w częścl B zaś lnformacje nletawne doĘczące adresu

zamleszkanta skladalącego ośwladczenle oraz mlelsca położenla nleruchomoścl.
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po X.".",Y* z pzep*am, "::;':'ľ"ľY;::;;:: r. o samorządzle powiatowym
(Dz. U. z 2oĹ7 .r.'poz. 186'8), ziodnle z art. 25c tej 'ustau4y oświadczam, że posladam wchodzące w sklad
malżeńskleJ wspólności maJątkowei lub stanowlące móJ maJątek odrębny:

t.

Zasoby plenlężne:



papiery wartościowei .................* :''."(,........ú/)|łíl)

ĺ/ lv ,)

tytuł prawny: ...

2. Mieszkanie o poulieĘchni; |k',,..
tytuł prawny z .. - 4 l* -. - Ą.t71

3. Gospodarstwo rolne:
rodzal gospodarstwa: .

o wartości:
rodzaj zabudowY:
tytuł prawný
z tego tytułu osiągnąłem(ętam)w roku ubiefłym pnychód i dochód w wysokości:

powie rzch nia i ... -? /9, /r{:...

4. lnne nieruchomďci:

:::: : ::::::' :: : ťÍľ: *Í:; ún/Lł{!9
o wartości: .........@.łd.....2/.!frtl.

ilt.
1. Posladań 'udzlaĘ w spółkach handlowych z . udziałem powiatowych osób prawnych lub

pnedslęblorców,'w Kórych uczestnlczą takie osobyr-,należy podać liczbę i emitenta udzialów:

:::::'::::::*::::"::::::::::*::::::::::Ť}t:"':;ł;e
Ztego tytulu osiągnąlem(ęlam}w roku ubieglym dochód w wľi

2. Posiadam udziały w lnnych spółkach handlowycĘ-- 4ależy podać liďąlę i eńitenta udzialów:
..... ł, ( ;....... ĺ á í l *1. ł....

:::ľ:::::i:::::::::::::-::'::i:i:t.':,':'.€7'?ů:;:::;]ll1 _ : : : :

lv.
1. Posiadarn akcje w spółkach handlowych z udzialem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,



Ztego tytulu oslągnąłem(ęlam) w roku ublegĘm dochód w

' ::::::: :::: :*: 
*::.:::::::'^ - na eży

"""''."".""'ŕ.

Nabyłem(am) (nabył mój malżonek, z wylączeniem mienia prźynäleżnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, lnnej państwowej osoby prawnej, Jednostek samorządu terytorialnego, icľl
związków, komunalneJ osoby prawnej lub związku metropolitalnego następuJące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu _ nale{ podać opis mlenla l datę npbyci-a, od kogo: j...................
::::._:::::::::-::::::.:.::::::::::::::::}",2:.::.Ü,p,:i;?:rľ- ;-:._:--. ::_:

Żtego tytulu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegĘm prrychód i dochód w wysokoścl: ......'.........
2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem taklej dzlalalnoścl

(należy podać formę prawną l przedmlot

vt.
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Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam}w roku ublegtym dochóy' p wYsokości:
..... .............. .............../),t......Jĺ.ĺt{,1 ł.}. . ...
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W spółkach handlowych (nazwa, siedzĺba spótki):
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vill.
lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

Składniki mlenia ruchomego o wartości powyżej 10 0oo z{otych (w prrypadku pojazdów mechanicznych

............ĺ'J...... .... ą;.....' - -l - - -
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warunki, na jakĺch zostały ud7iglone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości):

""""'\1"""

x.
Zobowiązanla pienĺężne o wartoścl powyże| 10 00o złotych, w tYm zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz



czĘŚĆB

Pbwyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5
nieprawdy !ub zatajenie prawdý grozi kara pozbawienia wolnoścl.

(mlejscowość, datal


