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Uwaga:
1. osoba sklada|ąca ośwladceenb oborľlązana lest do zgodnego z prawdą starannego l zupelnego wypelnlenla

każdeJ z rubry{c
2. Jeźeli posrczególne rubryftl nle znaldutą w konkretnym prąpadku zastosowianla, nateĘ r,rrplsać 'nte cotvcnr].3. osoba ĺlcladaląca ośľladczenle oboułĺązana test okrďĺĺé prąnaleźność poszczególnyđ_ 

"ilätro*majątkow1rch, doďtodów l zobowlązałí do ma|ądo odębĺrego l ma!ątku oblętelo mďĺeĺską "oeal""iđmajątkową.
4. ośwladczenle o fianle ma'ątkowym dotyoay maĘtku w baJu l za Granlą.
5. ośwladczenle o stanle maĘtlĺourynr obelmuJe ]ó'ľnleź uńenytelĺrośđ plenĘźne.
6. w częśd A ośľladczeĺrla zawarte ę lďoľnace|atnrą w częíd B.zaś.krforma{e nteta*me doĘczące adresłr ''

zamleszlanla sldadaląego ośľĺdczenle oraz ĺnlepca połoienla ńhrudromośd.

urodzony{a)..ł.í,.01,-/-ę.6.,ía..-.....-Ľ:
oĺal nazľB&o ędoĺĺet

'ę.'..P.-0.ł.p.€.)|.
Ć'y*'-

'/t/nĺFĺ
(mlqFcc ňńn'dnlcnaą ĺrrrďe&o kó útĺ*q'al

po ?apoznanlu się z pneplsaml usta$ry z dnla 5 czerwca 1998 r. o samoąądzle powiatouĄ/m
(Dz- U- z2oĹ7 Í-'poz- 1868)' zÉodnle z arL 25c tel ustawy ośtrrladczam, Źe posladam'ł.ł,"oią* 

"r-'łr.omalżeńskleJ ttrcpólnośc{ mahtkowe' lub stanouĺące móJ maiątek odębn1t

t.

Zasoby plenlęźne:
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Ztego łtulu oslągnątem(ęlamlw roku ubbgtym przyďró,d l docł'ód ffi;;iääĺjiiJ.Qt!.gil.jd-Bp.cł'_oiija:

' ffi:ľľ*:ľffj.P.r.lĺn....}.tytlt}l!.o..tĺ.a..hľ]íi.á....?.ľ'.'9.ľ...1"!p..'l}ą...{.B.hlJ.p.Qt|.ľ}.(!.a................
:::::_:.-_}JN.ę"H:-.:.łi.0..'ŕii::...'.' ......_6..9.łP.CI0.BB.ęł.F...

il1.

i.'poĺaaani "udzlaty w spółlcaďr handlotr4yďr z .udzlalem pouriatowyďr osób prawnych lub-' 
o'ia'libiorcóułw Kóryďl uczestnlczą takip osoĘ- należy podać llczĘ l enittenta udzlaléw:
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Z tego rytutu osiągnąlem(ęlam) w

rv.
1. Posĺadam akcje w spótkach handlorł4yďr z udzĺalem powiatowyďr osób prawnyń lub przedslębiorców,

w których uczestnlczą takie osoĘ - naleĘ podać liczbę-l emltenta akcJi: ......'... .....................!.....
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akcjc te stanowĺą paklet większy niż7o%.ąkcjĺw spółce:

Ztegotytulu ostągnąlem(ęlam) w roku ubległym dochód * *rror,oi.;....-...ijjÉ...D.Öj_'..e.ť.:........-...*
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zte1o ĘĄułu osĺągnąłem(ęłam) w roku pbleeły^rą dochód w wYsokości:

.. ......... .............N

V.
Nabyłem(am) (nabył mój matżoneĘ z wylączeniem mlenia pnynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, Jednostek samorządu terytorialnego, icrl
związków, komunalneJ osoby prawneJ lub związku metropolitalnego następuJące mienle, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - naĺe{ podać opis mlenia l datę nabycia, od kogo: ....................

vt.
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Ztego tytulu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegtym prrychód I dochód wwysokoścl:
Ż.Ĺarządzam działalnością gospodarczą lub Jestem pnedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dzlałalności

- osoblście
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Z tego Ę1tułu osiągnąlem(ęłaml'w roku ublegĘ1n^coębóc w wysokości:
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vilt.
lnne dochody osiągane z tYtułu zatrudnienia lub innei działalności zarobkowej lub zajęć, z podanienl
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tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 0o0 zloĘch (w prrypadku pojazdów mechanicznych

x.
Zobowiązanla pienlężne o wartoścl powyżej 10 0oo złoĘch, w tYm zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości):
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czĘŚĆB

P'owyższe oświadczenle skĺadam świadomy(a), lż na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanle
nieprawdy lub zatajenie prawdý grozl kara pozbawienla wolnoścl.
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