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ośwnoczENtE MAJĄTKoWE

radnego powlatu

Uwaga:
ĺ. oiota składďąca ośwĺadczenle obowĘzana iest do zgodnego z prawdą starannego l zupelnego ttłypełntenla

kaźdeJ z rubryk.
Jeźeli posłceególne rubrykl nle znalduJą w konkretĺryĺn prrypadku zastosouranla, naleĘ wplsaé b|e dowcar".
osoba składaJąca ośĺriadczenle oboĺrĘzana test określlć preynaleźność poszczegotny"h-iłtääiikt
majątkowyĺch, dođrodów l zobowiązań do matątku odrębnego l maJątku obiętego'małĺeńską ułspóĺnośclą
maiątkową.
ośwĺadczento o śtanle majątkowym dotyczymalątku w kratu l za gľanĘ.
ośĺrĺadczenle o íanle maJątkowym obeJmuie równleź wlerżYtelnośđ plenlęźne.
W częścl A ośwJa.dczenla zawarte ę'lnÍołnp{e.tatłme, w częśd B.zaś.lnformace ntetawne doĘczące adresu
zamleszlęnla skladalącegô ofuiladczenĺe oraz mĺetsca pďożenla ńleruchomoścl.

ťatľudnlenta' stanoĺđsko tub fuĺrk{al

po ?apoznanlu slę z pneplsaml ustawy z dnlą 5 czerwca 1998 r.
(Dz. U. z 2oL7 Í.'poz. 1868l, zpodnle z arL 25c tei i'stawy oświadczam, że
'małźeńskleJ wspólnoścl maJątkowet lub stanowĺące móJ maJątek odrębnp

äsoby plenlężne:
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_ środki pieniężne zgromadzpne w walucie obej: -v/,,L.uś......ĺ;l^e.fll.7..-..'.'-"""'',7,/

- papiery wartośdowe : ..Ą.t-e,ł."'.

na h'votę:

il.
1. Dom o powierzďlni: "

tytul prawny:
2. Mieszkanie o

Ę1tuĺ prawny:
3. Gospodarstwo rolne: I

.(^/trodzaj gospodąswa: "
o wartoścĺ: ...,L.-'Ler.
rodzai zabudowY:

k.Ý.4.

., powienchn t'.,, ..1r7.{.1*"x..
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prrychód i dochód w
e1ł
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'udziały w spólkacłr handlowych z .udzialem powiatowyďr osób prawnych tub

któryctr uczestnlczą takie ósoby- należy podać liČzbę l eniitenta udzlaló1ľ:

rv.
1. Posĺadam akcje w spólkach handlowych z udzlalem powiatowych osób prawnycłr ý ove1|lębiorców,

w Kórych uczestnlczą takie osoby- należy podać licebę'i emitenta akaiz .ýt<.4.,-óĺ:€ł2"-í:2;,í.............

:C).......,.....m2, o wlrtoś a, . /. :
tr LŃt... : ;.... lą'{ r,@.uą

udzialy te stanowią pakiét wĘkry nlż 1o% udzlalów w sp(llcez Ą.tłĺI".-,.#ł.

Z tego qŕtulu osiągnąlem(ęlaml w roku ublegĺym doďród w wysokości : .g(,ułĄ-.

ż tugo tytulu osiągnąłem(éam) w roku u blegtym dochód w' wysokośdz y'[ł" ce-.,



v.
Nabylem(am) (nabyl mój małżoneĘ z wylączeniem mlenla przynależnego do jego maJątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, lnnej państwowej osoby prawneJ, Jednostek samoľządu terytoriatneĚo, icľr
związków, komunalneJ_:.:"ry-ľ_._:*"e{ tyu yia1ku_ 1e.tronolitalnego.następuJącą mlenlę, e podlegało

(íá....-----^--.zbyciu w drodze przgtargu - nale{ p'odać opls mlénla l datę nabycla, od kogo:

Vĺ.
1. Prowadzę (należy podaćformę prawną l pnedmlot dzlałalności):

.....ra-+-đ......
_ osoblścĺe

(naleł podać formę prawną | przedmlot dzlalalnoścll, ./*

Vlĺ.
W spółkach handlowyôh (nazwa, sledzlba spótkll: ,...ŕ.^"-i,....

_ j e ste m czl o n ki e m zarząd u ( od kie dy) : ... ;;: ;ž;..:.:.: .: .: ;,'ľ;' &.:.................. ..ĺ............;... ..,...\....../..r,l
_ jestem członklem rady nadzorczej (od kledy1: y'ĺ,ĺ-C.....łlh

- jestem członklem kornlsji rewlryJnej (od kiedy): .../,r.Lc.....

Ĺtego t6ulu osl{gnąlem(ęłam) w roku ublegÍym dochód w wysokóśa: y'ĺtc.
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lnne dochody
kwgÄ1lz
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osiągane z tYtulu za'ŕU
vdlzkżdego tytulu:p

tx.
Skladnikĺ mlenla ruďromego o wartości powyżej 10 oo0 z{otyďr (w prrypadkÚ pojażdów mechanicznych

::::::'"*r##Í: ;ł;

Zobowiązanla pleniężne o wartośd powyżej 10 ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakĺń zostały udzielone (wobec wzwiązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):



czĘśĆB

Pbwyźsze oświadczenle skladam śułiadomy(a), lż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanle
nleprawdy lub zatajenie ppwdý grozl kara pozbawienla wolności.


