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1. osobą skladająca ośwladczenle obowlązana lest do zgodn

f0 

É anw#]., dnla łP-'!-&-:k .ĺł., -

tĄ
lndpo z prawdą, stáląnn€go l zupďnego u4ypelntenla
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,t8

każdeJ z rubnŕk
2. Jeźelt posłczególne rubrytl'nle zna|duią w konkľetnym prrypadku zastosowanla, naleźy wplsać &śqEŕęr''".3. osoba składaJąca ośĺđadczenĺe obowĺązana |est olaďĺló przynaleźność poszczegótny"h-iłta6iřw

matątkowy'ch, dođtodów l zobowĺązarl do matątktl odrębnego l matątku ob|ętego'malżeńsĘ wspólnośctą
maJątkową.

4. ośwladczenle o itanle ma|ątkowym dotyey maJątku w kraJu l za gľanlcą.
s. Óśurladczenle o stanle malątkowym obetmule równleżwĺer:ytelnośct plenĘźne.
6. W częśct A ośwĺadczenla zawafte ą lnforĺna{e.|a$ne, w częfd B.zaś.lnformac|e nĘawne dotyczące adľesu

zamlesztcanla skladatąoegb ośuđadczenle oraz mĘsca położenla ąleruďromośd.

(mboalna

tubfrtnkCal

po ?apoznanlu slę z pzeplsamĺ ustawy z dnlą 5 cze.nľca .1998 i. o samonądzle powlatowym
(Dz. U. z 2oL7 Í-'poz. 

''868), 
zpodnle z arL 25c tei ustawY oświadczam, że pbsladam wchodiące w sklad '

malżeńskĘ wspólności maJątkowel [ub stanowlące móJ n_raiątek odľębny:

t.

Zasoby plenlęźne:
- środkl plenlężne zgľomadzone wwalucle polskalei: ..-..



ztego tytulu ósiągną{em(ęlaml w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości:
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2. Posiadam udziały.w lnnych spólkaďr han{Ęwy-ch -1rależy podać liczĘ l emitenta udziałów:

ltego ĘĄulu osiągnąlem(ęłam) w roku ubieg{vm doďród w wvsokoścl:
..... :. :...... :................. 

^l:i.t 
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1. Posiadam akc;e w spótkach handlowych z udzialem powiatowych osób prawnych lub pnedsiębiorców,



Ztego Ą1tułu oslągnąłem(ęlam) w roku ubĺegĘm dochód w w}łsokoścl:

' : :::::: : :::: :'lĽ * 
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Ztego Ę1tułu osĺągnąłem(ęłam) w roku ublegtym dorhód w_ryvgoĘofgĺi 
"...............J.ä.. - -..b. P. ř:Ý:C?-Ý..

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżoĺteĘ z wylączeniem mlenla prrynależnego do iego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, lnnej państwoweJ osoby prawneJ, jednostek samorządu terytorialneio, ícľ,
związków, komunalnej osoby prawneJ lub nłrlązku metropolitalnego następuJące mienie, które pJar.gui"
zbyciu w drodze przgtargu _ nale{ podać opis mlénla l datę nabycĺa, od kogo: ....:..............

vt.
1. Prowadzę dzialalność gospodarczą (należy podać formę prawną l przedmlot dzlałalności):

:';;i;;ĺ;'::.....::.:.::.:..:..::::...::..ä:ilä-....:.ää.j.i.:.:gź.ił.:.:.

- wspólnle z innymt osobaml..............^ł iä:..ä_äľ-ł..äižy*:._:.-::::.......:..:;..*.-:....:..:'

: Ztegotytuł""'ň;;ńi;ili';ä;ffiJ^';;;ä;ää;*;;i.;;;i;-:..::::.:::::::::::.:::.:.:::::::::
'z.zarządzam działalnością"gospodarczą tub ięstem przedstatviclelenr, pďnomocniklem takiej działatnosci

(nalgży podać formę prawną l przedmlot dzĺała|ności):



vilt.
lnne dochody osĺągane z tytulu zatrudnlenia lub innej dzia{alności zarobkowej tub zajęć, z podaniem

'.,2!5f .ź!,..ä.:äiě!łlr.iął#ŕ.;-äa;iä'rn"7?ÁsLł

Składnlki mienia ruchomego o wartośd powýżei 10 0o0 zlotydr (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać mar'kę, model i rok produkcji): ._._....._...

x.
Zobowiązanla plenlężne o wartośd powy'że, 10 0oo zlotyďr. w tym zaciągnlęte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na iakĺch zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
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Pbwyższe oświadczenle skladam'świadomy(al, lż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanle
nleprawdy lub zatajenĺe p1awdý grozl kara pozbawlenla wolnoścl.
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