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ĺ'ĺrĄ oświadczenie mąjątkowe
radnego powĺatu
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Llwaga: ' //.6,Z řł - zoz l /
í.osoba składająca "!iľ'"!";;ńŕ rtłMHa jes! do zgodnego z prawdą
starannego ĺ zupďnego u4ypďnĺenla każdei z rubryk.'

2-JeżelÍ poszczególne -!.y{ĺ nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowanĺa, należy wpĺsać ..níe dotvczrr'.

3-osoba składając9 ośw-íadczenie obowĺązana jest określíé przynależnośó
' poszczśgóĺnych s kład ników majątkowych, đo cłr ođów l zobowĺą- íäá r*iątku

- odębnego. i majďku objęlego małżeńskąwspólnoścĺą majątkową. 
-'- ":_'

4.ofurtiadczenie o stanÍe rnajątkorĺrym doýczy rnajątku w kraju i za granicą.

maJątkołĺym ob_ejmuje również wĺeąffelności

9iľ częścĺ A ośwĺađcąenĺa zawarte są infÖrrnacje Jawne, w częścl ts. zaśĺo-ĺ"ľľđe 
-- nĺejawne_ doýczące ad-resr' 

"aí''iđs=ŕ"ni" !łi;d;ją;g.
o' wíadczeníe oralz m,ĺeisca położenĺa nÍeru'choĺności.

S.ośwíađ'czenie o stanie
pÍenÍężĺre.
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w zatpozaanil sĺe z; przepĺsami ustaury z dnia 5 czennĺca 1998 roku o samorzadzie
pcnľĺatowym_(P- U, z2oo1 roku-Nr 1.!2,9oz 1592 oraz z2oo?roku Nr %':'w:ňża,
Nr 62' P:nZ 558-' _Nr t13, wz 9?t, Nr.ĺ53, poz. 12T.í., Nr 2oo poz. ĺogs,ťNr 2Ía;
Pni1189q). zgodnĺe z art 25c 

- 
tej ustawył oŚľĺadęam' że pósíadam woľrooząpe

w skłaď małbľ1skĺej.wspólągścĺ majątkoľej ttlb stanowÍące mój ma;iąlek odrębľry:-
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- środkl píenlężne zgromadzone w walucie obcej :../.iu.ť...ł-ĺ'u.i./ĺ
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í'Posi"qaľ. udziaĘ.^'1v_ spQłkach. .Ęanllowych z. udziałem powĺatowych osóbpcawÍlych lub przedsĺębíorcow, w których uczestníczą takíe oioby * náíäł päääelíczbę ĺ emítenta udzíáłőltĺ: -----t
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Z tego tytufu osĺągnąłem (ęľam) * 
'oľu 

ubĺegłym dochód w wysokośđ:... ... ... ... j..
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Na.byłern (am}.(nabyelínói:małżonelc; z wyłączenĺem miertia' przy,fialéżnego do
jegô:majątku odębnego) od skąbu Państrľá, innej pąnstwowej ôsoby prawnej,
jednostek samorządu teryÍorialnego, ĺch zĺliązkótľ Íub od kornunalnej osoby
prałĺĺnej następujące mienĺe, które podlegałrc zbyđu w drodze Przetargu _'naleŻi, podaé ''opĺs' '. . mĺenia i datę nebycia, od
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