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1. osoba skladaJąca ośwladczenle obowlązana Jest do zgodnego z prawdą, starannego l zupelnego wypelnlenla

każde| z rubryk.

ośWlADczENlE MAJĄT|(oW
radnego powlatu
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Jeżell poszcrególne rubrykl nle zna|duJą w konkretnym przypadku zastosowanla, należy wplsać'|nle dotvc!v''.
osoba sklada|ąca ośwladczenle obowlązana |est określlć przynależność poszczególnych składnlków
ma|ątkowych, dochodów l zobowlązań do maJątku odrębnego l ma!ątku obJętego małżeńską wspólnośclą
ma|ątkową.
ośwladczenle o stanle majątkowym dotycry maJątku w kraju l za granlcą.
ośv0iadcrenle o stanle maJątkowym obe|muJe równleż wierzytelnoścl pieniężne.
W częścl A ośwladczenla zawarte są lnformac|e Jawne, w częścl B zaś lnformacJe nlejawne dotycrące adresu
zamleszkanla sklada|ącego ośwladczenle oraz mleJsca polożenla nleruchomoścl.

,łĄ

po zapoznaniu się z przeplsaml ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r' o samorządzie powiatowym
(Dz. U' z Ż0L7 r. poz, 1868), zgodnĺe z art, 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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(mieJsce zaírudnlenia, ltanowisko lub funkcja}
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Posiadam aKcje w spoĺKacn ÍldĺluluwyLll ' ";:ľ,':-;:;:;;;;;;l;r;,. _ ' llĺe c..b.łł:ł.z'...
w których uczestniczą takie oso.by-1należy podać liczbę iemitenta akc1t: """'""'"í'"ř"""";"':'l"v'"" "" """'

2.

tv.
1, Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych. ::ób 
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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: ..l.||:,.',ę:!:'.(.7':,:/'...''.'....'...'..,.'

vt.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): !;.i.ę...'(,/.|:'/..'ĺ.:.:'!l,..

ň1ĺ;::::i;:::::ť:''..::í':',,:á#i,ĺ ' ' '''' ' ''''
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..,....,'....,,,.'.

2'Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,. pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmĺot działalności): '......'..1ll,.Ś.. ..':{.*'ľ.I:.'(.f,:.....'.......'..'...

_:::::::::::::::::iTl';#!'i|,ii!iĺÍi:ĺ ' ''''' '''' ''' '' ''' ''
Ztego tytułu osĺągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

vlr.
W spółkach

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_ jestem członkiem komisjĺ rewizyjnej (od kiedy): .!.::.ę......'...
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x.
Zobowiązanĺa pĺeniężne o wartości powyźej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki, oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej 
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czĘśĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 5 ]. Kodeksu karnego za podanie

nĺeprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienĺa wolności.

t:',. t- . r' , ',. ,....r'..." ".' " " '

(m iejscowość,' data)


