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ośwnoczENtE MNĄTKowE
z Íadnego powiatu *. .0.\'""l'ĺĘ{" Qł : -rulo

..h* *..:3.gl, dnla .li 1ę..ł. Q,, k8 r.
(mleJscowość)

1. osobą skladaJąca ośwladczenle obowiązana lest do zgodnego z prawdą starannego l zupelnego wypelnlenla
kaźdel z rubryk.

2. Jeźelĺ posgczególne rubrykl nle znatduJą w konkretnym przypadku zastosowanla, należy wplsać "nle dotvcw,..
3. osoba składaląca oświadcrenle obowĘzana ,est okÍeślić przynależność poszczególny"ľ, iłłää.iiřł

majątkowYch, dođtodów l zobowlązali do majątku odrębnego l matątku ob|ętego malżeńską wspólnośclą
maJątkową.

4. ośwladczenĺe o stanle majątkowym dotyouy ma|ątku w kratu l za gľanlcą.
5. ośwladczenle o stanle maiątkowym obelmuie równleź wlerzytelnoścl plenĘźne.
6. W częścl A ośwladczenla zawarte ą lníormacle tatłme, w częścJ B.zaś lnformacte nletawne doĘczące adresu

zamleszkanla sklada|ącego ośuriadczenle oraz mle|sca polożenla nleruchomoścl.

tubfunĘa|

po ?apoznanlu się z pnepisaml ustawy z dnla 5 czerwca 1998
(Dz. U. z 2oĹ7 Í.'poz. 186'8l, ziodnle z arL 25c tei ustawY oświadczam,
malźeńsklej wspólności maJątkowei lub stanowlące móJ majątek odrębny:

t.

Zasoby pienlężne:

r. o samonądzle powiatowym
że pos'iadam wchodzące w sklad '

{uclepolskle|,..,ł,*.*ą-il,*.{-n*łź...ł*

a*



rodzaj zabudowy: ..........a1t.......9
tytul prawny:................ .n\e......c
ztego tytulu osiągnąlem(ęlam)w roku ubiegłym pnychód i w wysokości:

tytuł prawny: .............................!...... ..,...........nię-....
ĺlIę-

il1.

1. Posiadań 'udziały w spólkach handlowych z .udziałem powiatowych osób prawnych tub
przedsiębiorców,'w których uczestniczą takie osoby _ należy podać lĺczbę i emitenta udzĺałów:

il;;;ňilä;;äi;ilil,"*.u;i;;til;ffi;*;;;;a;;;,'....:,'.ii?-:.:.:."'.irdí.

tv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzialem powiatowych osób prawnych -lub,- przedsiębiorców,

w których u".á'tnioą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcii: ......?.ł*.....ďĄłl.w...t.....r.........

g*



akcje te stanowią pakiet większ Y ntż 7o%akcjiw spólce: ...aĺe.....de.:t*.6

Ztegotytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ublegĘm dochód * *vrotoj.;;::::::iĺ"-r:..::Wnj:._.'..**-'
2. Posiadam akcJe w innych spolkach handlowych - należy podać ticzbę i emltenta akcji: ..łłJP.:..-dęąý3t.....

ZtegoĘ1tułu osiągnąłem(ęłam) w roku uuiueły;ä;ilä*;;#;.-._r.,.'Ł-. :ilł-Ę.rą.......*'-
V.
Nabylem(am) (nabył móJ malżonek, z wylączeniem mlenia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawneJ, jednostek samoaądu terytorialnego, icľl
związków, komunalneJ osoby prawnej lub związku metropolitatnego następujące. mienie,, Kóre podlesało
zbyciu w drodze przgtargu - naleźy podać opĺs mlenla l datę nabycla, od kogo: ,...nls-.,.fł.frĺ.łł...........:....,'.

v!.
1. Prowadzę dziaĺalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmlot dzlałalnoścl) , .ľ.łr-..ďľ..$łł...

_;;i;;i;.......:..::Żi/]ä.:,:.:.:.:,'ii;ő.ęę?ť.

_ öł"'";ffi;;ä;;;-...?.iH.:.:.::ď#łtr.....................-..._:.....-..::..-..:....-..:._-............::........:'
v

Ztego tytulu osiągnąlem(ęĺam} w roku ubległym prrychód i dochód w wYsokości: ................
dzlalalności

zt;;ty,il';',ae';;äi;';.í'*ä."üü'ň;ää;*';k;;,;;;.:::::;].|.ę,':.'.:-:.,ł/.?.ł..!.#..:,.

ľrl'rou,o""n handlowych (nazwa, siedziba spółki):..........t........ ...lłiś.',..p.kłxt
-'Ä;;;iffi;;;;ilöli;;;i;::::.:...:::::.:..:.::::.::.::.::...};lä.::::.::

ą:Hŕ::

g



tx.
Składnikĺ mienia ruchomego o wartości powyżej 10 0o0 zlotych (w.przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model irok produkcji): .............áĺ.k......k+8.$. .........:..........

..,................. .......7..........

x.
Zobowiązania pienięźne o wartości powyżej 10 0oo zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunkí, na jakich 1ostały udzietone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości):
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Powyższe oświadczenle skladam świadomy(a), tź na podstawie art. 233 5
nieprawdy lub zatajenie prawdý grozi kara pozbawlenia wolnoścl.

1 Kodeksu karnego za podanie

.... (*.rł pł..J l*g!*-.....
/ (podpls)
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