
7.-ąaĺbŁ

ńct
'] ĺ'/t jł. 

,! 
,.; l !,ł ( ) !'(, w l /\ l
'l' j ltl: i..t' ,/,1l.ĺliLi

'\/pły't(( 
17_09-20ĺ8

uAl
ĺ l6|ľ-

l,\đ 2\.03, zotSv

íť

4l cfl ?orĎ 
<

ośWtADczENtE MNĄTKoWE
; radnego powiatu

2.
3.

4.
5.
6.

ánaKQldĹ.C.Ę d 
"." 

/.6.0 3..'0. /.&.
(mleJscowość)

Uwaga:
1. osobą składąjąca ośwladczenle obowlązana lest do zgodnego z prawdą starannego l zupelnego r,r41pelnlenla

każdeJ z rubryk.
Jeźeli posrczegllne rubrykl nle zna|du!ą w konkľetnym pľzypadku zastosowanla, należy wplsać "nle dotvczv".
osoba skladaląca ośwladczenle obowĘzana |est określić przynaleźność poszczególnych skladnlków
majątkowych, dochodów l zobowlązań do malątku odrębnego l ma|ątku obtętego małżeńską wspótnośclą
majątkową.
ośwladczenle o stanle marątkou4Ím doĘczy maJątku w kratu l za granlą.
ośwladczenle o stanle malątkowym obetmu|e równleż wlerzytelnoścl plenlężne.
W częścl A ośwladczenla zawarte są lnÍormac|e tatĺrne, w częścl B.zaś lnfoľmac|e nle|awne dotyczące adresu
zamleszkanla skladalącego ośwladczenle oraz mle|sca położenla nleľuchomoścl.
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stanowlsko lubfunĘa}

po ?apoznanlu się z przeplsaml ustawy z dnla 5 czenľca 1998 r. o samorządzle powiatowym
(Dz. U. z2oL7.r.'poz. 186'8), ziodnle z art.25c tej ustawy oświadczam, że pos'ladam wchodzące w skiad
małżeńskiej wspólności maJątkowej lub stanowlące móJ majątek odrębny:
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Zasoby plenlężne:
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_ środki pienięźne zgromadzgne w walucie obcej: ........_
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ilt.
1. Postadań 'udziaĘ w spótkach handlowych z . udziałem powiatowych osób prawnych lub

pnedslębiorców,'w Kórych uczestnlczą takie osoby; ąależy podać liczbę i emitenta udzialów:

akcji:

udzialy te stanowaą pakiet więkzy niż ĺÚ6 udzlalóľ w spółce:

Zte*o tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku 
"o*'ľ.lffił._r4äff..]l:ill.:.i:.........-_.__....-......:.:.....:-...........
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tv.
1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udzialem powiatowych osób prawnych lub pnedsiębiorców,
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V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wy{ączeniem mĺenia 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
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vil.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ....i\l.l.t......Íý:q;:.:.c,.?,Y..
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vill.
lnne dochody osiągane z tytułu
kwot uzvskĺwanvch z każĺ
4.,..l.N.eh).o .......:.......ł.
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tx.
Składniki mlenia ruchomego o wartości powyżej 10 0oo złotych (w prrypadku pojazdów mechanicznych

Zobowiązania pienlęźne o wartości powyżei 10 00o zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunkĺ, na jakich zostały
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), lż na podstawie art. 233 9 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdý grozi kara pozbawlenia wolnośct.
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