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(mle|sulłość| tr/
Uwaga:
1. osoba sklađająca ośwladczenle obowiązana |est do zgodnego z prawdą starannego l zupelnego wypełnlenla

każdeJ z rubryk.
z.
3.

4.
5.
6.

Jeźelĺ pos:czegélne rubrykl nle znatdulą w konkretnym prrypadku zastosowanla, należy wplsać .nle dotvczv".
osoba skladatąca oświadczenle obowĘzana test określĺć przynaleźność poszczególnych 

"Ltia''i[Zimajątkowych, dochodów l zobowlązań do malątlu odrębnego l matątku obtętego małżeńską wspólnośctą
majątkową.
ośwladczenle o stanle maJątkowym dotyozy maJątku w kraju l za granĘ.
oświadczenle o stanle malątkowym obeJmule równleżwlerzytelnoścl plenlężne.
W częścl A oświadczenla zawarte ą lnformacJe.tawne, w częścl B zaś lnformac|e nletawne dotyczące adresu
zamleszkanla sklada|ącegô ośľladczenle oraz mle|sca położenla nleruchomoścl.

część e
Ja, nlźeJ podplsany(a), ...

po ?apoznanlu się z pneplsaml ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samoŕządzle powtatowym
(Dz. U. z 2oL7 Í.'poz. 186'8l, ąiodnie z arL 25c teJ ustawy oświadczam, że pbsladam wchodzące w skiad '

malżeńskĘ wspólnoścl majątkowei lub stanowiące mój matątek odrębny;

t.

Zasoby plenlężne:



_ środki pienięźne zgromadzone w walucie obcej: ..7.l/.I4-Ł....

ll.
1. Dom o powierzchni:

tytul prawny:
2. Mleszkanie o

tytuł prawny:
3. GosPodarstwo rolne:

....., powie nc n^i^l ...{. Í ó.1. /e. m.rodzal gospoda
o wartoścl:
rodzai zabudowY;
tytu{ prawny:
Ztego tytĹłłu osiągnąiem(ęlaml w roku prrychód l dochód w wysokości: ..................

ril.
1. Posladań "udziaĘ w spólkach

przedsię bio rców,' w których u

udzialy te stanowią pakiet więkzy nlżĹÜ26 udzlalów w spólce:

handlowych z . udz(alem powiatouĺych osób prawnych lub
ósoby- należy podać liczbę i eniltenta udziałó.w:

m2, o w?f,tościz ..,4!
...*.."lt aĺl.ĺi.ą

7tegotytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegĺym dochód w wysokoścl; ..ył"L,j-.-....



1//7
akcje te stanowią pakletwiększy nlżilooÁakcjiwspólce: ..ż,,(,.Ł4J........d.".a/.q-a."ą

)'t))'r'*','.',',,';:;.;;;;;.;;i':;;;^;::;;;-';'_;;]..:..:._ :::^;' :' "";: Á '/-z
Ztego tytułu oslągnąłem(ęlam) w roku ublegĘm dochód w wysokoścl y'za*...(á

2. Posladam akcJe w lnnych spólkach handlowycl'r - należy4oýĺt, tlczbę i émftenta akcjl:

vt.
1. Prowadzę dzlałalność podać formę prawną | pnedmlot dzlałalnoścl):

- osoblście ...].

- wspólnle z lnnyml osobami.

,:. Ztego tytulu osiągnąłem(ętam) w roku ublegtym prrychód l dochód w wysokoścl:ĺ3.1"ĺ-u,, ..|ą
,',2. 7arządzam działa lnością gospodarczą lub |estem takiej dzlaíalności

(naleźy podać formę prawną l przedmlot dzĺałalnościl:. ..rtru.ł^....

Nabyłem(am) (nabyl móJ matżoneĘ z wy{ączeniem mlenla przynależnego do |ego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, lnnej paľístwowej osoby prawneJ, Jednostek samorządu terytorialnego, i"ń
związków, komunalnej osoby prawneJ lub związku metropolttalnego następuJące mienie, które podlegalo

:T':':j i,:::ffiW;ľ'jľi]ľ]-_ :_ : _-*: - : : : :- _ _
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Z tego Ęrtułu oslągnąlem(ęłam)'w roku ublegtym'dochód w w}łsokośclz y'.í<.<,(,...

Vlĺ. \
W spółka ch ha ndlowych (n azwa, siedzĺba spólkl| z rĺŻ.t 

.ś&....

- jestem czlonklem zarządu (od kledy): ....r'4,LŁ.......

- ;ä; ;;iä 
"i.i".'.' 

ay n a d zo rcz eJ a a n 
".ai,yi 

i jffi'.'.. .'.',

- jestem czlonklem komlsjirewlzyJnej (od kiedy): ..ó.&t"ę..,..

z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubĺegÍym dochód w wysokości:



vill.
lnne dochody osiągane z Ę1tulu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub z

tx.
Sktadnlki mienla ruďtomego o wartośđ powyżej 10 0o0 zlotych (w prrypadku pojazdów mechanlcznych
należy podać 'J.'iląžälr,

x.
Zobowiązanla plenlęźne o wartoścĺ powyże| 10 0oo zlotYch, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

-.'r:...l 
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czEśćB

P'owyższe oświadczenle składam śwĺadomy(a), lż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanle
nieprawdy lub zatajenie prawdý grozl kara pozbawienĺa wolnoścl.
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