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Uwaga:
1. osobą skladaląca oświadczenle obowiązana lest do zgodnego z prawdą stärannego l zupelnego u41pelnlenla

każdeJ z rubryk
2. leżell posĺczegélne rubrYkl nle znalduią w konkretnym pr:ypadku zastosowanla, należy wplsać &-ceq1cuv"..
3. osoba skladaJąca oświadczenle obowĘzana test okľeślĺć preynaleźnoff poszczególnych 

"Lt.unlLo*matątkowych, doďrodów l zobowĘzań do majątktl odrębnego l maiątku obtętego malieĺską wspólnośclą
maĘtkową.

4. ośwladczenlo o śtanle maJątkowym dotycy majątku w ktatu l za granlą.
5. ośwladczenle o stanle malątkowym obeJmuje ľównteź wlerzytelnoścl plenĘżne.
6. W częścl A ośwĺa.dczenla zawarte są lníormacJe.lattłne, w częśd B.zaś lnfoľmacte nletawne dotyczące adresu

zamĺeszkanla składającegÔ ośĺĺladczenle oraz mlelsca polożenla ńleruďromoścl.

ąĘśl, 
^J a, nlżel podpisany(a),

urodzony(a).....5..?.ł...!.9.Í-.3..............ľT::ľff ffi:ě.ffi?tWć.,il.

po ?apoznanlu się z pzepĺsaml ustawy z dnlą 5 czerwca 1998 r. o samorządzle powiatowym
(Dz. U. z 2oĹ7 Í.'poz. 1868)' ziodnle z arL 25c teJ ilstawy oświadczam, że pbśiadam wchodzące w skiad '

malżeńskleJ wspólności maJątkowei lub stanowlące mój qajątek odrębny:

t.

Zasoby plenlęźne: 3Z 00O >r- środki plenlęźne zgľomadzone w walucie potskleJ: .................ĺ:.



:.*ľľľi;j;:n;i:ĺ.rná!ľtĺ0ľ.ł:łłł;n)::::.'tĺ::tn..'.'á'ii...ł/5,:Iię..:):t:.5i.'.ł)::;.,:].9.Ł..ł.i,Y

4. lnne nleruchomości: ,j\ -_.Ý.z l'-'l<ł|'fL'ł) j ą"vv',|

Ztegotytulu osiągną{em(ęlam) w roku ubległym dochód w wYsokości: ..t!.lti..,.pł.l,yt.l.3.........

lv.
1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udzĺalem powiatowych osób prawnycfi lub pnedsiębiorców,
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akcjetestanowiąpäkietwaększynlżLo%akcjiwspó{ce:............ľ..É.,......ł.ł.'l.Í.ĺ.?..7.

Ztegotytulu ostągnąlem(ęlam) w roĺ.u uouäívä;;ä;**;Ĺ;;"l,:_:-:_.:/'r_._:_ .ť..:.:..'..:
2. Posiadam akcJe w innych spólkach handlowych - należy podać liczbę ĺ emltenta akcjl: ...ł.i.Ę. ...2..']ł.Q7...---..

V.
Nabŕem(am) (nabyt mój małżoneĘ z wy{ączeniem mlenla pzynależnego do jego maJątku odrębne8o)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawneJ, jednostek samorządu terytorialnego, Ĺľ,
związków, komunaĺnej osoby prawnej lub związku metropolitatnego następujäce mlenie, które podlegało
zbyciu w drodze przgtargu - naĺe{ podać opis mlenla l datę nabycla, od kogo:

'"'ĺ;:iť.:.:...tr.ł.näŻ.:.:.::.:::::...:::

vl.
1. Prowadzę dzialalność gospodarczą (należy podać formę prawną l pnedmlot dzlałalnoścl):

............*' - wspolnle z lnnyml osobamt ...;........................._........:-..-.._...:..7']:Ę.):,/.j!il:i.:.:.:.:....:..:..:'

\ł Z tego tytulu oslągnąlem(ęlamt w roku ubiegÍym przychód i dochód w wysokoścl ,".,.,.:,4/.,E.:ij:ji:ć'Z:i.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
'.'.'z.zanądzam działalnośclą. gospodarczą tub Jestem przedstawidelem, pelnomocnikiem takieJ dzlalalnoścl..(natełpodaćformęprawnąlprzedmlotdzlalalnoścl):.................

Vl 1,.-t

- jestem czlonklem komlsjirewlzyJneJ (od kiedy): .................:................_..:-........L}.iĹ.::^DI'n.?,j::ť::::::*.
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vilt.
lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienla lub innei dzialaIności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaźdego sulu:

:Đ.A,Ż7......

tx.
Składnlki mlenla ruďtoĺnego o wartośd powyźej 10 0oo zlotych (w przypadku poJażdów mechanlcznych
należy podać mar'kę mďeli rok produkcjil: ._._....._... :..........

x.
Zobowiązanla pienlężne o wartośd powyżel 10 00o złotych, w tYm zađągnlęte kredyĘ i pożyczki oraz

warunki, na jakiďr zostaý udzielone (wobec kogą w związku z jakim zdarzenlem, w jakiej uĺysokościl:

7i:3:.



czĘśĆB

P'bwYższe oświadczenle skladam'śwĺadomy(a), lź na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanle

nleprawdy lub zatajenie prawdý grozl kara pozbawlenla wolnoścl.
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