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radnego powĺatu

Uwaga:
1. osobą skladaJąca ośwĺadczenb obowlązana |est do zgodnego z prawdą starąnnego l zupelnego wypetnlenta

każdeJ z rubąfi.
2. leżell posączególne rubrykl nle zna|duJą w konlaetnym prąpadku zastosowanla, naleĘ wplsać @5.gť'.3. osoba skladaląca ośĺrladczenle obourlązana |est olcreśltć prrynalďność poszczególnY"h iłt"tilä*

maJątkottĺyttr, dodrodów l zobowĺązalĺ do ma|ątku odrębnego l matątku obtętego'małreĺsĘ vrrcpólnośclą
maĘtkową.

4. ośwladczenle o íanle maJątkowym dotyczy matątku w kratu l za granĘ.
5. ośwĺadczenle o stanle malątkowým obelmu|e rórmlet wĺ€rzytelnośđ plenlężne.
6. W częścl A ośwĺadczenla zawarte ĺą lníon1a{e.tatłne, w częíd B .zaś.lnformacte nletawne doĘczące adresu

zamĺesztanĺa skladalącegô ośĺĺladczenle oraz mĘsca pďożenla ńleruďromośd.

(mĺet Gaátndnłenla.'tanowlskolubfunĘat """"""""

po aapoznanlu slę z przeplsaml ustawy z dnla_ 5 czerwca 1998 r. o samoäądzle powlatowym
(Dz. U. z 2oĹ7 Í.'poz. 

'.868l, 
zf,odnle z arL 25c tei fustawy oświadczam, że pośadam wchodzące w sk|ad '

malżeńskleJ wspólności majątkowel lub sanowĺące mój majątek odrębny:

t.

7asoby plenlężne:

- środkl plenlęźĺre zgromadzone wuralucle polsklel:
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tytuł prawn\,ą --.....,-ę.k;zcł€ł.É'ŕ........,.ślł*lć./rł{i4JQ.._.......
ztelo tytülu ósĘgnąĺem(ęlaml w roku ubiegtym przychód l dochód w wvsokości: .

4. lnne nleruchomości:
powlenchnia:

............uźĄ.ĺał:i c.'.............

;;;ä :- :-:-:Łoä ą.i:_..'}i:.l.'.'.

na kwotę:

udzialy te stanowią pakĺét więksry nlź 1o96 udzialów w spólce: --.,.t .:.lL-

1. Posiadarn akcje w spólkach handlowych z udzialem powiatowYch osób prawnycłr l_up ppedslębiorców,
w których uczestnlczą takie osoby - należy podać liczbę'i emltenta akcJi: ..-..í.. ĺú..,...(.(.Ĺil.L1ĺ:.*,ý.........,

2.

tv.

,l



akcJetestanowląpakletwiększvnlŻLo%akcjiwspółce:...-.....ł.ťrL&,...cĺa:kę.c..9..........

Ztego tytulu oslągnąłem(ęlam) w roku ublegtym dochód w wysokoścl: ,.,..4<.<-ł-.....%.O.k(.c.w...'.....,..::.':..
2. Posiadam akcJe w innyđ spólkach handloĺĺ4ych - należy podać liczbę i ernltenta akcll: .....,.ł,ą...:ĺł.Lĺ.Ĺĺŕ'Ą
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V.
Nabýem(am) (nabyl mój małżoneĘ z wy{ączenlem mlenla przynależnego do Jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, lnnej państwowel osoby prawneJ, Jednostek samorządu terytorlalneäo, icľr
związków, komunalneJ osoby prawneJ lub a'rĺlązku metropolftalnego następuJące mlenle, które pJdleeało

::::]:::*.:::::::::::::1:ľ::::::::.:::::ľ:1:.ij.iľ::.,:e::-eĘ:''--""'f""""

';::ů:lŻr'ÍŽ)tł:.ä::':::::]:

] wspólnle z tnnymlosobaml *..ĺł.uě..

Ztegomułu osĺągnąÍem(ęlamllw roku ublegÍymdochód * 
"'r".Ĺ.ill .:::::;;;::;i;,'kią-::::.

- Jestem czlonklem rady nadzorczeJ (od kledy) z ......,,ĺL<ł,,.

- jestem członklem komlsJi rewlryjneJ (od kledyl:.....

Ztego tytulu osl{gnąlem(ęÍam) w roku ubĺegÍym docłród w wysokośđ: ......,.,,:(



vilt.
tnne dochody osiągane z Ętulu zatrudnienla
kwot uzysklwanyďr z kaźdego tytulu:

3

x.
Zobowiązanla plenĘżne o wartośd potłryżel 10 0oo z{oĘch, w tym zaĘgnięte kredyty i pożyczki oraz
warunkí, na jakiďl z9staÍy

. i.1t p. *{;.u. t........



czEŚĆB

Pbwyższe oświadczenle.skladam'świadomy(al, lż na podstawie art.233 5 1 Kodeksu karnego za podanle
nieprawdy lub zatajenle prawdý grozl kara pozbawlenla wolnoścl.


