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Uwaga:
1. osoba skladąjąca oświadczenle obowlązana |est do zgodnego z prawdą starannego l zupełnego r,rrypelnlenla

każdet z rubryk.
2. Jeżell posrczegllne rubrykl nle znalduJą w konkretnym prrypadku zastosowanla, należy wplsać "nle dotvczv,,.
3. osoba sklada|ąca oświadczenle obowĘzana 

'est 
określlć pl'zynależność poszczególnych skladntków

majątkowych, dochodów l zobowiązań do ma|ątku odrębnego l ma|ątku obJętego malźeńską wspólnośclą
majątkową.

4. ośwladczenle o stanle matątkowym doĘczy maJątku w kra|u lza granlą.
5. ośwladczenle o stanle maJątkowym obe|mu|e równleź wlerzytelnoścl plenlężne.
6. W częścl A ośwladczenla zawarte są lnÍormac|e tatľne, w częścl B zaś lnfoľmacJe nletawne doĘczące adresu

zamleszkanla skladaJącego ośwladczenle oraz mle|sca pďożenla nleľuchomoścĺ.
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O wvl,tlO

czĘść A
Ja, nlźeJ podpisany(a),

po ?apoznanlu slę z pnepisaml ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r.
(Dz. U. z?oĹ7 'r.'poz. 1g6'8), zsodnie z art.25c tej ustawy oświadczam, że
małźeńskleJ wspólności majątkowei lub stanowlące mój majątek odrębnY:

o samorządzie powiatowym
posladam wchodzące w skład

(lmlona I



1il.

1. Posladań 'udziały w spólkach handlowych z udzialem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców,'w Kórych uczestniczą takie.o;oby - ny'eży1po!ęé liczbę i emitenta udzialiw:
...........:...........................:,.....,a.l.ť,.....,aú:Ii.ta...,...:...

2. Posiadam udziały w lnnych spólkach handlowvch - ąąléłpędać liczbę i emitenta udzlałów:

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ublegĘm dochód wwysokościz .../.1./.ť,..... .w,.ł.,ŕ.ľ.q' ., .,....

tv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzialem powiatowych osób prawJrych^lyó pr;eýgiębiorców,

w Kórych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: ../.l'l.(,, * 
,.i..iľ:.r..%.............. 

.



akcje te stanowią pakiet większ Y nlż7o%akcji w spółce: .....Li.ll......r:/.y].ĺłĺ 4
;;;;;'ň;;ä;'".(;ň;;;ilil;i'il;;ä*'*"Ji;: j:i;ť-:ź/:ę:ryrł,i:.:**

' :::::: : :::: : *: *:: 
:::: ::::: : :::l',: :::jJ)Y?: bffi:trł\ tł/': :' *.* - : *

Ztego Ęrtułu osiQgnąlem(ęłam) w roku ubległym dochód w wysokości: ..........t.?ĺ.!.1.'.ĺ.(.ů.r/,!..{.y

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wytączeniem mienia przynależnego do jego maJątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, Jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalneJ osoby prawnej lub związku metropolitatnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - nale{ podać opis mlenia l datę nabycia, od

vt.

Vll. \ -. /

W spółkach handtowych (nazwa, sledziba spółki}: ..............l././.ľ ĺ/y fu i.U-

;;;;;i;ffi;;;ilüiä;i;:: .ijjľ::.:.:.:.:::., :üu..:ł:lłt. :.:.!.: ::::: :::

- ;ä;;;i;;i.ilä; ä;;ö i"J ki;;;i; ]j ĺY......,

_ ä; ;;i;;kä äöiäffi;;ä ä;; . :- ijiY.-J
.,.,ä'l*"i";;űöi;ö;;"fu *i;;,ň;ffi ;'ö;i;ä;_:)ilY..:.:.:.:.:ď-ł:ryZa.



vill.
lnne dochody z tytułu zatrudnienią zarobkowej lub zajęć, z podaniem

ii."'lłii/,z7

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 pQo złoýcĘ (w przypadku pojazdów mechanicenych

::::1*j.ľlll1.ľllj]:.::::::::::'.'.'..:...!!.Y:. ľ:4!.'E:... ..:.::..:... :.:..:. ....: . ..:.::::.::

x.
Zobowiązania pieniężne o wartoścl powyżej 10 00o zloĘch, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na ia(9h zosta| uy'zielone,(wobec kogo, w związku z Jakim zdaneniem, w jakiej wysokości}:

'ĺ _,/



czĘśĆB

Pbwyższe oświadczenle składam świadomy(a), lż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy !ub zataJenie prawdý grozi kara pozbawienia wolnoścl.


