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ośWnDczENtE MAJĄTKoWE
: radnego powiatu

2.
3.

Ą.
5.
6.

łrłłą łĺł,l tłv'ą

Uwaga:
1. osoba skladąjąca oświadczenle obowíązana iest do zgodnego z prawdą starannego l zupelnego wypełnlenla

każdeJ z rubryk.
Jeźeli poslczegllne rubqĺ*l nle znatdują w konkretnYm prrypadku zastosowanla, należy wplsać "nle dotvctv].
osoba skladaJąca oświadc:enle obowĘzana lest określĺć przynależność poszczególnych skladnlków
majątkowych, doďrodów l zobowĺązań do maiątku odrębnego l maiątku ob|ętego małżetíską wspólnością
maJątkową.
oświadczenle o śtanle maiątkowym doĘczy maJątku w kraJu l za gĺanlą.
ośwladczenĺe o stanle majątkowym obeJmuie równleż wlerzytelnoścl pleniężne.
W częścl A ośwĺa.dczenia zawarte ą lnformaQe tawne, w częśd B.raś lnformacje nletawne doĘczące adresu
zamieszkanla skladaJącego ośwĺadczenle oraz mle|sca polożenla nleruchomoścl.

po ?apoznanlu się z pneplsaml ustauĺy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzle powiatowYm
(Dz. U. z2oL7 Í.'poz. 1g68}, zgodnie z arL 25c tej ustawy oświadczam, że pbsladam wchodzące w skład'
malżeńskiej wspólności majątkowei lub stanowĺące mój majątek odrębny:



środki pienięźne zgromadzone w walucie obcej: ..........
.......u.ť. r....,P.2ł..ę.?.Y...

Posladam "udzlaý w spólkaďr handlowyďr z .udz(alem powiatowyďr osób prawnych tub
przedsiębiorców,'w któryń uczestnlczą takie ósoby- należy podać lĺczbę i erĺiitenta udzialó.ľ:

udzlaly te stanowią pakiet więksry nlżĹo% udzJaló1v w.Łpqcs; :-..................

Zte*otytuluoslągnąlem(::::ľ.*:K:',P.:s--_5.ťqľ

ilt.
1.

2. Posiadam udziały w lnnyďr spđkach handĺowych - należy podać llczĘ i emitenta udzla|ów:

tv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzialem powiatowYch osób prawnych lub pnedsiębiorców,

w Kórych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: ......,... ...........................



akcje te stanowią pakl€twiękzy nlż7ooÁ akqjiwspďce:

Ztego tytuĺu oslągnąłem(ętam) w roku ublegĘm dochód w wysokości: .................
2.Posladamakcjewlnnychspółkachhandlouł11ch:n19po9"-ć.ticzbęiemltentaakcJi:..........

:::::ľ:::::::::ľ::::::::::::,řJH-ii:i:ťää:łľ:l-_ _: *
v.
Nabylem(am) (nabyt móJ małżoneĘ z tły{ączeniem mlenla pzynależnego do jego maJątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej paľístwowej osoby prawnej, Jednostek samorządu terytorialnego, ict
związków, komunalneJ osoĘ prawnej lub związku metropolitalnego następuJące mlenie, które pJalegało
zbycĺu w drodze przetargu - nale{ podać opis mlenla l datę nabycia, od kogo: j..................



zarobkowej lub zajęć, z podaniem
'iLĺ/t!)

'I*ilw

tx.
Składniki mlenia ruďlomego o wartośd powyżej 10 0oo zlotyďr (w prrypadku pojazdów mechanicznych
na leży podać mar'*ę, model i rok produkcji} : ................

..':............::.:..:..:::.:::::.:.-ää ä.ę;e:h:ě...ď.'..:<*.äA;;;i...'Ě'.l.:ä.:i!.Tj2:.:il.:.::ł;:ł:.5..:.:.i.ĺp*łżiź:Śä.

Zobowiązania pienlężne o wartośđ powyżel 10 0oo złoĘďr, w tYm zaciągnięte kredfi i pożyczki oraz

warunki, na jakiďr zostały udzíelone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

I



czĘŚĆB

Pbwyższe oświadczenle.sk{idam'świadomy(at, lź na podstawie art.233 51Kodeksu karnego za podanle
nieprawdy lub zataJenĺe prawdý grozl kara pozbawienla wolnoścl.
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