
}#ýo'r,

radnego powiatu
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(miejscowość)

Uwaga;
1. 0soba skladająca ośwĺadczenie obowiązana Jest do zgodnego z prawdą, starannego l zupelnego wypelnienla

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie zna|dują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać "nle dotvczv''.
3. osoba skladająca oświadczenle obowlązana jest określić przynaleźność poszczególnych składnlków

majątkowych, dochodów l zobowiązań do majątku odrębnego i maiątku objętego małżeńską wspólnośclą
majątkową.

4. oświadczenie o stanie maiątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. ośwladczenle o stanie majątkowym obe|muje również wlerzytelności pleniężne.
6. W częścl A oświadczenia zawarte są informacJe Jawne, w części B zaś lnformacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania skladającego ośwladczenle oraz mle|sca polożenia nieruchomoścl.

czĘśĆ A
Ja, niżej podpisany(a)

'Yrą%1 '%kü;
(mĺejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2ot7 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że pośiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

đĺ,(.//:



- 
:::::: :::::::::::::::::::: :::l:::llu - - 

n-: * u!ut!!

()

r 1t.

L Posiadam udzialy w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
lĺczbę i emitenta udziałów:
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2. Posiadam udziały w innvch soółkaĆh
ľl'l.T'..'"'...ĺfu-:

lv.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .ill.t



akcje te stanowią pakiet Większy niż 70% akcji w spółce:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, ĺnnej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

l':ll:,':::::::::- iż"V::it:i'rffii:::"'':: liľ11 -' :::''''

vt.
1'' Prowadzę działalpośý'go;podarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): jfu.Y.
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubĺegłym dochód w wysokości:
'.. 
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotychlw przypądkg pojazdów mechanicznych
należy podać markę, modelirok produkcji|:........Ik.Y......o.Iah/./:ű4..

./J

x.
Zobowiązania pienięźne o wartoścĺ powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz



Powyższe ośwĺadczenĺe składam świadomy(a), iż na podstawie art' 233 51Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenĺe prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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