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5.ośwÍađcŹenie o stanÍe
p'Íenĺęäle.
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_5,yv ezegcĺ A ośwíađcze nila zawarte 9ą inforĺnacJe Jawne, w częścl B zaśłnf,orľnađé' - aiejawne- dotyczące adiesu zaínĺeszrańia 
"ki!&'ą"öooświadcze nie o łaz m íeJsca pdłoźěnĺa n ĺerucho mości.

w ?rynaniu sĺę_z przepisamÍ ustawy z dnia 5 czenľca í998 roku o samorządzie
ggryÍ9towm_(P3. J!;, z%)01 roku^Nr !!2, poz í592 orazz2}o2 roku Nr 23i'w;ĐÜ,
Nr 62' poz.558., Nr Íí3' w3 9?ł, Nr.í53, po7 J27ĺ, Nr 2oO poz.1688 ť Nr zlł';pozí806), zgodnie z aĺt 25c tej ustlawy ośtrlĺadc,afit, fu posĺadam wÓodáce
w skłaď małżeńskĺej.uspólrygści majątkoľej tub stanowÍące mój mająler ooiéońř-

í-osoba składaJąca ośwÍadczeľ]9.o?9ľ 
iąz?na lest do zgodneg o z prawdą

starannego ĺ zupďnego wypďnĺenÍa każde!z ruĎryk.

Z.Jeże]Í poszczególne rubryki .nľ z1ajdują w konkretnym przypadku
zastosowanÍa, Rależy wpisać .. nÍe dotvczy,'. 

.

3.osoba skład_aleca ośwíadczęn|9 obowíťana Jest określĺé przynależnośé
p oszcegóĺn yc h s kład n i ków m ajątk owyc h, đ o c h o đ ów i zo b owĘá ń-ä ó-'" 

"jäři'. odębnego l majątku objętego małżeńskąvrĺspólnoścĺą ĺnaJątkówą. ' '_L-_

4.a&alndczenie o'stanĺe majątkowym doýcry majątku w kraju i za gľanicą

majątkou4ym ob_ejmuie rőwnleŻ wíeąr'telnoścĺ

ti^fri": -kł"
radnego powiatu
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' í-Posia{"ľ. udziały .w spółkach. handlowych z. udziałem powĺatovqľch osóbpr'aľvnych lub przedsiębĺorcow, w któryďr uczestníczą takie oäouý * náí,Jiy pääääĺĺczbę ĺ emítenta udziałów: ;--- _---t
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ZtąoľŕeułuosiąginąÍem (ęłam}wrokuubieg|ym doł:ľródwwysokoścĺ:...-.....;.....
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2. Posladam akqe w, innyďl spółkach handĺowy'ch - należy
i emĺtenta akcjĺ:...

/.?7.łY,í.

podal liczbę

T

:V,

Na-byłern (am}. (nabył'''ĺnói małżoReĺ<; z wyłączeniem mienia' przy'ĺwleżnego do
jego:majątku odębnąo) od sl€rbu Państwa. inn9j panstĺt'ou'ej osoby praľnej,
jeđnostek samorządu terytorialnego, ĺch aľiązkótľ lub od komuna|nej osoby
pnawnej następujące mienĺe. które podląałrr zbyqu w drodze przeJargu -natejny podać 'opis '. , mĺenia i d9tę nebycia, od

,.;.,...

Ztego tytufu osiągnąłem (ętam) *'oľu ubĺegłym dochód w wysokoścĺ:
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- wspólnie z ĺnnymi osobamĺ:""" " '{u'*"' d47^ók"'/u

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymprzychódidochódwwysokoścĺ:..

, 2. Zarządzam działalnościągos podarc7Ąlub jestem przedstawicielem' pelnomo _

-""ĺIĺ"-iár.i;i d'-i"ł"ńo!ti ĺňä"ży podaćłormę prawnąiprzedmiot działalnośđ) :

- rrĺęŃlnie z ĺnnymi osobamĺ :""" ĺwk a.(q *ď*
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