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1. osoba skladająca ośľĺadczenle obowĘzana |est do zgodnego z prawdą starąnnego l zupelnego wypetnlenla
każdeJ z rubqĄ
Jeźelt poxczególne rubrykl'nle znaldulą w konkretnym prz!ryadku zastosounnla, naleĘ wplsać'nĺe dotvctrr".
osoba składaJąca ośtrrladczente obowĘzana lest określtć przynależnoff poszczególnych 

"rt"airltowmajątkowych, dodrodów l zobowĺązarĺ do maJątku odrębnego l ma|ątku ob|ętego'maiżeńską wspólnośclą
malątkową.
ośwladczenle o śtanle malątkowym dotyczy malątku w kratu l za granĘ.
ośwĺadczenle o stanle majątkowym obe|mu|e równleż wĺerzytelnośđ plenlężne.
W częścl A ośwĺadczenh zawarte ą'lnforĺnaQe.tatłłne, w częśłĺ B'zaś.lnformac|e nletawne dotyczące adresu
zamieszt<anla skladalącegö ośwĺadczenle oraz mlelsca poloźenla nleruďromośd.

ffi, Aiťr. LÍ'li.)ĺlu
ośwtADczEN l E MAJĄTKoWE

radnego powiatu
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(mĺełsce átrudnbnla, stanowlsko lub funkdal

po 3apoznanlu slę z przeplsaml ustaÜy z dnlą 5 cze.rwca 1998 r. o samorządzle powlatowym
(Dz. U. z 2oL7 r:poz. 186g), zfodnle z arL 25c tej uľtawy oświadczam, że pbsladam wchodzące w skiad '

malżeńskĘwspólności majątkowei [ub stanowlące mój majątek odrębny:

t.

7asoby plenlężne:

- środkl plenlężne
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3. GospodarstWo rolne:
;"äffi;';ä''öň ál"lL?.,!aI1.Lt:t............................, powienchnl ai .ĺt/..ĺ.!ł...)..o-i1.Śł1
o,^r'ńJs"i'/,.Ĺĺ.t:..J..cl.LJľ..ł.'ĺ..'..,
i.J'.i'"oudowy: Ąĺ/. t;...Q.*.:.ĺ..ť., ĺ.ĺl..ĺ.

ztego tytirlu óslągnąĺem(ęlaml w roku ubiegÍym przychód l dochód w wtłsokośđ; /LU.ĺr....!

ilt.
i. posuaani '-udziały w spółlocłr handlowyďr z .udzlalem powiatowyďr osób prawnych tub

pzedslęblorców,'w któryďr uczestÍliczą tilĺle9sopy7naĘzy 3rodać liczbę,I eniłtenta udzialó-w:

;;i"''iäffiä';;ä;;kö;i;;đä;ffi**;:;:;Ą:;;;i;ĺi,:Ö:Ö:Í:ť.11r.J._.::::::.::::::::....-.::-:-::-

2. Posiadam udziaływ lnnyďt spóllađ handlowyďr ;;iä;ä;iäö;iä;'iiiłiiiłťi jÉ.'.:ĺij.7.'.ił.'1

Ztego Ętulu osiągnąłem(ęlam) w roku ublegtym doďród w wysokości: l,il.Ę...J\:ł..t../..(.(.:]..............1............

rv.
1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udzlalem powĺatowYch osób prąwnycllub_pnedslębiorców,

w Kórych uczestnlczą takie osoby - należy podać liczbę'i emltenta akc1l: Ą/.t,(i...i.a!.1..{.?-.l........................

j''r.1 -



V.
Nabylem(am) (nabyl mój małżoneĘ z wylączeniem mlenla prrynależnego do jego maJątku odrębnego)od Skarbu Państwa, lnnej państwoweJ osoby prawnej, Jednostek samorządu terytorialneĚo, ícn
związków, komunalneJ osoĘ prawnej lub zwĺązku Ínetropolitalnego następuJące rytienle, 'k!ór:e oJJĹn"lo
zbyciu w drodze przetargu - nale{ podać opis mlenia l datę nabycia, od kogo: ,rí.-l.l/,r.....l):,:(.7.r.!..ť........-..-.

1. Prowadzę dzlalalność gospodarczą (należy podać formę prawną l przedmlot dzlałalności) ,dLłt...l.ąĺ:l.ĺ.ł.ĺ..

- oso b lście Ał.u... !..aj /.. J. t:.?..l........

- wspólnle z innymlosobami .&(.((í.,.,.:

:"""""""":."""
'r. z tegoq^u{u osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegÍym przychód i dochód w wysokoścl : /y.ĺ!.:..l)Q,ĺ.l.q.4}ĺ.,......
iz.zanądzam.dzĺatalnośdą gospodarczą lub iestem pzLd't",yĺ"ielem, pgłnpmocniklem takiej dzlałalności

(nąleży podaćformę prawną lpnedmlot dzlałalności), .A/.,(./.:...).*.:/.:7..ę:1
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vľt.
lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienla lub innej dzialatności zarobkoweJ lub zajęć, z podaniem

:.:.ö.ľŽ-;Í:š::w?ť.tr*.!tĺ;.ťä.::::;;:i..2::::.,;ä:rÄ:.::.::;;ii:;'.:)ł:;::Škil!.ť::i..:::::::::.::::.:.::.

tx.
Składnlki mlenia rudromego o wartośd powyżeJ !0 qoO zlotyďr (w prrypadk'u pojażdów mechanicznych
n a le ży p odać ma r*ę, model i rok produ kcj l'l z 4/l /Í. ). a ft ..ę ?..:1....

x.
Zobowiązanla pleniężne o wartośd powyże| 10 ooo zlotyďt, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunkĺ, na jakiĄzoĺpłyudzieĺone (wobec kogą wzwiązku zlakim zdarzenlem, w jakieJ wysokości):

...................d...........t.............
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c'7Fść.B

Pbwyższe ośrľiadczenle skladam'świadomy(al, lż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanle

nieprawdy lub zatajenie prawdý grozl kara pozbawienla wolnoścl.
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