
to,<ťKIY ośłĺlĺtDQEu7ł#
hl]łWo l.ĺru Ztotoĺ/* u Dulu

2.
3.

4.
5.
6.

Uwaga:
1. osoba skladająca ośwladczenb oüowlązana lest do zgodnego z prawdą Etarąnnego l zupelnego wypełnlenta

każdeJ z rubą/c
Jeźell poxczególne rubrykl nle znatduJą w konkretnym przypadku zastosowanla, naleźy wplsać E-doggĆ'.
osoba ĺkladaląca ośwladcrenĺe obowlązana test okrďlĺć przynalełność poszczególnych 

"*łáäni[&maJątkoĺryđ, doďrodów l zobowĺązalĺ do maJątku odrębnego l malątku ob|ętego'malteĺsę urspólnoścĺą
maľątkową.
ośwladczenle o stanle ma|ątkowym dotycy malątku w kratu l za gľanĘ.
Óśwladczenle o stanłe malątkowym obetmute równleź wĺerzytelnośđ plenĘżne.
W częśd A ośwladczenh zawarte ą lnforma{e'taĺłlne, * oęśd B.zaś'lnformac|e nle|awne doĘczące adresu
zamleszkanta skĺada|ąoegô ośurladczenle oraz mletsca położenla ńleruchomośd.

czĘśće
Ja, niżeJ podplsa ny(a), . P- i.o. R.-...La.2. atX..
urodzony(a)....il-l,T.../.Í.F.s.......sT.::TŕffiWtrÍ#}.r#ł

' (mldsce iatrudnlenh. ĺtaĺrowlsko hrb funkdal

po ?apoznanlu sĺę . z pneplsaml usta'ľy z dnla 5 czerwca 1998 r.' o samoäądzle powiatowym
(Dz. U. z 2oĹ7 ł.'poz.1.868l, ziodnle z arL 25c te, fustawy ośwladceam, że pośadam wchodzące w skiaa '

malżeńskĘ wspólnoścl majątkowel [ub stanowlące mój matątek odrębny:

Zasobypienlężne: /.- n^n- Ý
- środkl plenlężne zgromadzone wwalucle polskiet: ..-.......',...:1,t.?..?(!...?......
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_ środki pie niężne zgromadzpne w walucie obcej: -......... ...........Ni.e.....-.-].ĺł.kc.:l.:l..............
I

_ papierywartośđowe:.................................::::::::::::::::.-:!!j:#-:::::::Đ:ć;il..n.fl-.

.............:....:.....::....................... na kwotę: .......:-..........'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':ĺ;'.ĺ.ę.'.'.'.'.'.'.Đ;r:rýł.C:!.i.'.'..

ril.
1. Posiadam "udzlaty w spółlocłt handlowyďr z .udzlałem powiatowych osób

przedsiębiorców,'w Kóryďr uczestniczą takie ósoby- należy podać lĺczbę i eľiftenta

a{

)

lv.
1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udzĺalem powiatowYch osób prawnych lub przedsiębiorców,

w Kórych uczestnlczą takie osoby- należy podać liczbę'i emitent
l. ] li]l. _ : .' : :' : N i.ť: : : :.D ;,rż I? !i' ̂' ̂ "' ̂ " 
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V.
Nabyłem(am) (nabyl mój maľźoneĘ z wy{ączenlem mlenla przynależnego do Jego majątku odrębnego)
od Skarbu Paľistwa, innej państwowej osoby prawneJ, |ednostek samorządu terytorialnego, icľl
związków, komunalneJ osoby prawnej lub zwlązku metropolitatnego następujące mĺenie, które podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleźy podać opis mlenla l datę nabycla, od kogo: ................{............a4........

_jestemcz{onklemzanądu(odkiedy):........^/.lE......t};lJ:,1.Ll.:/.
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vill.
lnne dochody osiągane z Ę1tulu zatrudnlenia lub innei dzialalnoścl zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z?'ażdego !ŕtuĺu: ......'........

tx.
Składniki mlenia ruďromego o wartośd powyżej 10 0oo zlotych (w praypadku poJażdów mechanicznych
nateży podać, mar'kę model i rok produkcjĺ}: ................

:::::.::::.:::::.::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:I]j.Í.:t?i/.ź.:tff..:A:,s.:tli.a.ś:.ľ.:.:.:.:"'.:.::m.:M;s:w:,

x.
Zobowĺązanla plenlężne o trrartośd pottĺyże| 10 0oo zlotyďt, w tYm zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakió zostały udzielone (wobec kogo, wzwiązku z|akim zdanenlem, w jakiej wysokości):

'"'.:"'.M.ľE.:.:.:.:"'.:.'"'.b-.TŽ.e.:Ľ1.:.:,:.:"'.:.:.:.:.:.:.:.
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c7'F'ść.B

Pbwyższe olwiadczenle skladam świadomy(a), lż na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanle

nleprawdy tub zatajenie ppwdý grozl kara pozbawienla wolnośc{.

(mtejscoľość, datal


