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ośwhDczENtE MAJĄTKoWE
: ľadńego powĺatu
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(mlelscot'ĺośĄ

Uwaga3
ĺ. o-*oa skladąJąca ośwbdczenb o'bowĘzana test do zgodnego z prawdą *onn"ro l zupelnego rłrypelntenla

każdet z rubąĄ
2. Jeźela posłczególne rubryltl nle znaldutą w konkretnym prąąpadku zastosouranla, należy wplsać .nte đołczrĺ].
3. osoba skladaJąca oświadczenle ooowląána |est okrďlĺć przynaleźność p9szcz"golny"ň-ffiĺko'ł

maJątkotĺŃt, dođľodów l zobow.íązaiĺ do matątktl odrębnego l maiątku oblętego'malżerísĘ ułspólnośclą
malĘtkową.

4. ośwladczenle o śtanle marątkowYm dotyczy malątku w katu l za granĘ.
5. ośwĺadczeľĺle o stanle maJątkowym obelmuie równteźwlerzfelnośd ńtenĘżne.
6. W częścl A ośľ_la.dczenla zawarte są'lnfołą3{e.ta$łne, w cręśd B.zaś.lnformac|e ntetawne dotyczące adresu

zamleszkanla skladatącego ośwladczenle oraz mleFca pďożenla ńleruďromośd.

7""/ /n7 -t-

\( i' Wpłynęło dnia ĺJ 3 
_0l'_ ?Ü1g

\'t ĄR(xi I]vL'-ľ'))YJ")il() l! í.,

rr1u1g obSługi Radv
i 731z.ądU
ł>g,5 3e,ł4

czsć A
Ja, nlżeJ podplsany(a), :.......

' Ptory I>nł l<

aa..aaaaa.aaaaaaaaa aa........aaa..aa

(ml$ce ätrudnleĺrla, staĺrcrłibko hb funĘal

po ppoznanlu slę z przeplsaml usta{ŕy .z dnlą 5 czeÍv/cíl .1998 i.' o samoządzle powtatowym
(Dz. U. z2oL7 Í.'PoZ:. 1.868), zfoänle z arĹ 25cteJ'ustawyoświadczam,'że posladam wchodżące w skład'
malże ńskĘ wspólnoścl majątkowęt l.ub sta nowĺąca móJ r4alątek odrę bn1ł

t.

7asoby plenlężne:
- środkl plenlężne zgrQmadzone w waluđe polsklet: Lĺ{ oo Ú zr



_ środki pienĺęźne zgromadzpne w walucie obceJ:

rv.
1. Posĺadarn akcje w spólkach handlowych z udzlalern powiatowych osób qrarynv1Ítlb^ pnedsiębiorców,

w Kórych u"rá'tnloą takie osoby- nalđy podać liczbę l emitenta akcji: .....ł.,.F....I]ł.I}.Cł.í.......................
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akcJe te stanowlą paklet więkzy nlż70% akcjl w spólce: ...............ľ./ř. ..]-g.,ľ!ĺ.]rl.

V.
Nabylem(am) (nabyl mój małżoneĘ z wylą'czenĺem mlenla. przynateżnego do jego maJątku odrębnego)od Skarbu Páństvŕa, lnnej państwowej osoby pęwneJ, jednostek 

_.urnor.ąäu 
terytorialnego, lchzwiązków, komunalneJ osoĘ 9rywnel lub związku metropolitalnego następuJące mlenle, które pJJĹg"io
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innej dzialalności

lx.
Składniki mlenia ruďromego o wartośđ powyżej 10 ooo zlotyďr (w prrypadku pojażdów mechanicznych

należy podać markę, model irok produkcji): .............._ ...:-...................'........'."" :..........
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czĘść B

Pbwyzsze ošwĺadczenle-skĺadam'śwĺadomy(a), lź'na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za Podanle
nieprawdy lub zatajenĺe prawdýgrozl kara pozbawienia wolnośłJ.

(mleJsconłość, data|
.Jľry;..:,u


