
ą-6n 4
?rn.nłod.uÝ,uĄr,Łą.r-łl' ośwnDczENl E MAJĄT|(oWE

z radnego powlatu

2.
3.

Uwaga:
1. osobą skladaiąca ośw|adczenb oüowĘzana |est do zgodnego z prawdą starąnnego l zupelnego wypełnlenla

każdeJ z rubryk.
Jeźelt poxczególne rubry*l nle znaJdutą w konketnym pr:ypadku zastosouranla, naleĘ urPlsaé b|e dowczrĺ".
osoba ĺkladaląca ośw'ladceenle obowĘzana lest określĺć prrynaleźnoff poszczególnych "łl"äni6majątkotrrytŕr, dođrodów l zobowlązarĺ do malątku odrębnego l maJątku oblętego małżeńsĘ ułspólnośclą
malątkową.
ośwladczenle o stanle malątkowym dotyczy ma|ątku w kratu l za granĘ.
Óśwĺadczenle o stanle maJątkowym obelmuie równleż wlerzyte|nośd plenlężne.
W częścl A ośwĺadczenla zaĺrarte sąlnforĺnaQe.'ak'ne' w częśd B.zaś-lnformacJe nletawne doĘczące adresu
zamĺeszkanla skladalącegô ośtvĺadczenle oraz mĺe|sca pďożenla nleruďromośd.

,ŤŤ,Íj*'plsany(a),,..-..,J,*,kwi*................
u ro d zony(a ) ..0.1.. rĺ..g,... J:L 9,. ŕ...:1....... s::

(mlęlsce átrudnlenh, stanowĺsko fub fuĺrk4al

po gapoznanlu slę z pneplsaml ustawy z dnla 5 czerwca 1998
(Dz. U. z 2oĹ7 Í.'poz. 1868), ziodnle z arL 25c teJ ustawy oświadczam,
malźeńskiďwspólnoścl maJątkowel lub sAnowĺące móJ maJątek odrębny:

t.

7asoby plenlęźne:

- środki plenlęźne zgľomadzone wwatucle polsklej: łtslł-

.(
.äí..*_Ę. ľ_"_ :. ľ-*....., a nla . /ĺ h.:.x.ll . . í.pĺ E'.

(nlle!scoĺĺośćl

4.
5.
6.



_ papiery v/artośclowe:

í-ÚrI

bti!
tytul prawny:
.t).11t 1...r

.oĺ..'..}tt .ł. 
1Ę. ľ clĺ.;;ćľą..

ilt.
1. Posladań "udzlaĘ w spóllaďr handĺowyďr z .udziałem powiatowyďr osób prawnych lub

przedslębiorców,-w któryďr uczestnlczą takie ósoby- należy podać liczbę,| erriłtenta udzialólłr:

żđ; tytulu osiągnąlem(ę{am) w roku ublegÍym dodród w wysokości: ......--...............łuü2-...

2. Posiadam udzlaty w lnnyďl spólkaďr handlowych - nateży podać liczĘ t emitenta udzla|ów: l"!.ĺ6.

rv.
1. Posĺadam akcje w spólkach handlowych z udzialem powiatowYch osób prawnycfi lub

w których uczestnlczą takie osoby- należy podać liczbę'i emltenta akcji:



V.
Nabylem(am) (nabył mój malżoneĘ z r'r.ytączeniem mlenla przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Paľ1stwa, lnnej parístwowej osoby prawneJ, Jednostek samorządu ter6orialne!o, icrr
związków, komunalneJ osoby prawneJ lub związku metropolltalnego następuJące mlenle, które poalegało

:::::" J:' :r,'ľ r :. .ľ1lľ, :{, l, :l ľ:::1 
ľ i'::' -,,'ľ',,, .* *

Vll. I I

W spólkach handlowych (nazwa, sledzĺba spótkl): ..........!........ ....Y.V.iŁ.....9.\.ctĺ.1..Ĺ.u1...

- jestem cz{onklem komlsJirewlzyjnej (od kiedy); .+r.r[.....

z;;;ilä;;;d;ł"m(ęłam)wroku"bl"g'ňä ffiö;iä;.:.::..::.:.:...:::::::;iĹ:.::.:'.'iffi;i .TíŤ.



vlll.
lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnlenia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaźdego Ęŕtulu:

Zobowiązania plenlęźne o wartości powyżeJ 10 0oo złoĘch, w tYm zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunkĺ, na jakíďr zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):



czĘśĆB

Pbwyższe oświadczenie skladam'śwladomy(a), lź na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanle
nleprawdy lub zatajenĺe prawdý grozĺ kara pozbawienla wolnoścl.

'l r l '

Jr.*'t{,.u.ro.i..t.:.....tĺ. .| $!' v, ĺlł 1
(podpls) 

{


