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Uwaga:
1. osoba skladáJąca oświadczenle obowlązana lest do zgodnego z prawdą starannego l zupełnego r,r41pełnlenla

każde| z rubryk.
2. leżeli posłczegÓlne rubrykl nle zna|duJą w konkretnym prrypadku zastosowanla, naleźy wplsać'nle dotvczv,,.
3. osoba skladaląca oświadczenle obowĘzana test określlć przynaleźność poszczególnych skladnlków

majątkowych, dochodów l zobowĺązań do maJątku odrębnego l ma|ątku ob|ętego malżeńską wspólnośclą
majĘtkową.

4. ośwladczenle o stanle maJątkotł4ym dotyczy ma|ątku w kraJu l za granlą.
5. ośwladczenle o stanle matątkowym obelmu|e równleź wlerzytelnoścl plenlężne.
6. W częścl A ośwladczenia zawarte są lnÍormac|e tawne, w części B'zaś lnformac|e nletawne dotYczące adresu

zamleszkanla skladalącego oświadczenle oraz mletsca położenla nleruchomoścl.

czĘść A
Ja, niżej podplsany(a),

JĄTKolľ'L'??' łł 5 '3? ZÚ/3

:....()uĺ,cĺ
urodzony(a)....Íj)ä/J$ĺ.............'ľ::::::::::":*'::::::::ÍhłĹiiú.

lub tunkcJa)

po ?apoznanlu się z pneplsaml ustawy z dnia 5 czenľca 1998 r. o samorządzle powiatowym
(Dz. U. z2oĹ7.r.'poz. 1868), zfodnle z art. 25c tej ustawy oświadczam, że pos'ladam wchodzące w skład
malżeńskiej wspólności majątkowei lub stanowlące mój majątek odrębny:
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- środki pieniężne zgromadzone w walucie oucej: ........lüť....

J0lu&l
tyt uł p ä wny: tľ.ł'u.llŕfuĺ'.. llt

z. úi"rit .nie o potlriencľrni: Jl.{.[.

q^uĺ prawny' .....................li,ĺL..

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ..

o wartości:.....
r odzai za budowY: ........t{ru...

tytuł prawny: ...................t iÁJł/.....

z tego tytułu ósiągnąłem(ęlam) w
4. lnne nieruch

ł.[u.-

'ąiil...

ilt.
1. Posladarń udziały w spólkach handlowych z . udzialem powiatowych osób prawnych lub

pnedsiębiorców,'w których uczestnlczą takle osoby- należy podać liczbę i emitenta udzlałórľ:

:.:.iĺi...:'t-q{Ü::
udzlaly te stanowią pakiet większy niż 10% udzialów,w,l

..........1tu
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i dochód w wysokości: .

Ztego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ublegĘm doqhód w
............lt!Ł...\

lv.
1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udzialem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: ......'... ..........................
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Nabylem(am) (nabył móJ małżonek, z wy{ączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawne.|, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następuJące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - nale{ podać opis mienia l datę nabycia, od kogo: i.................!!

osobiście

" " "" ""':'"'Í" ""'_ jestem członklem komlsji rewlzyjnej (od kiedy) : ......rli.tl.....!

Ztegotytułu oslągnąłem(ęłam) w roku ubległym dochód w wysokości: ......l.r,.!t

tiřJĺi
..... ......... ..t...

...l]lł....\łí).

,1yysokości:

T



lub zajęć, z podaniem

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 00o złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunkĺ, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości):

)



P'owyższe oświadczenie sk{adam świadomy(a), lż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu kárnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdý grozi kara pozbawlenia wolnoścl.
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