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ośwnoczEľ{ l E MAJĄTI(owE
radnego powlatu

JaÜell pqrcreĺÉlne rubľykl nle au|du|ą w konketnym pľrypadku artołorľanla, nalcży wFlsać'nle dotyĘrť.
o;oba rlĺhdahcr o{wladcrgnb obourlązana lełt okľeśllé przynalażnďt Rołlczqólnytlt slĺladnĺków
ma|ątkotľlrh, dodtodów ! rcbowląrrń do maJ6ku odrębnąp l mdąttu oblętego maüsńłĘ wľpólnoóclą
malątkou'ą.
ośwladcrenłe o ťttnlg ma|ątkouĺym dotytzy ma|ątku w kľa|u l za 3ľnnlą.
ośrłlladcrenle o $anlÉ maĘtkowy.m obelrrule rűmlgź wlerzYtglnďcl plenlętne.
W częśgl A ośľlłdacĺh rawaÉc ą lnformrc|e Jawne, w aęŕcl B aaś lnformaďe nle|awne dotľcrące adrgsu
zamlesrklnla slďada|ąoąo ośwladcrenle oraz mlepca pďotgnla nleruchomoścl.
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po zapounanlu slę z pneplsaml ustawy r dnla 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 20tr7 Ĺ poz. 1868), zgodnle z art. 25c tej ustawy oświadcram, le posladam wchodzące rľ skład
małżeńskleJ wspólnoścĺ ma|ątkoweJ lub stanowiące mól ma|ątek odrębnp

!.

äsoby plenlężne:

- środk! plenlężne rgromadzone w walucle polsklel: .,na.,słklk ł,łi,...#.ł!..,rl.i.^.i&ł!,.?*.ľ,
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- środki pienieżne zsromadzone w walucie obcei: ,.fl.?.'.-cl-k.ĺ..-ę.ł']"',. ...ź.'1,a.4...l,ę,ł.'l...(.,....''......'....
....-łü.-,9-,4.h,rl?..'*.ĺ.ĺR...:'...łLł.{*ą.7.tl.|'s.*.a.'łrl.p*l'(nsz.łt.|.'r-,.2'+ł.1ĺ5t,.(łAA...,...,.,'.

ilt.
i' Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

2.
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tv.
1, Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób praqlnych lub przedsĺębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcii: /'vl.'('|?..'.Đ.O.r:ĺ,(.?-7'.,............''''
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V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które_ podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: LLlĺ.ł,..Đ'p.í:t..C:ł.L.........,...

v!.
1' Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dzĺałalności): ĄI'!'ŕ'.r.a.ĺ.!.k..|.,..

- wspólnie z innymi osobami .tt (,/t:.'.Đp.ft.ľ.4.7....,,.

vlr.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): u.ĺ.ľ:'..'D.e.a..ĺ.('.Čr.'..,.

- jeste m członkiem za rząd u (od kiedy) : /.:.(./.l.:... 2 : I Il'ĺ.'.ł'.1.....
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lub zajęć, z podaniem
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000:łotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
na leży podać markę, model i rok produkcj i): t! l..4ż...'.,ł).a.n .Íł'r'..

x.
Zobowiązania pĺeniężne o wartości powyżej 10 ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożvczki oraz
warunki. na iakich zostały_udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
..ł.ĺ'ł.ł?..... p'c. :'|.,l.,ł.?..'' ĺ...
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawle art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenĺe prawdy grozi kara pozbawienia wolności,
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