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1. osobą skĺadą|ąca ośwhdczenle obowlązana lest do zgodnego z prawdą staŤąnnego l zupelnego rł4ypełnlenla
każde| z rubąfi.

2. Jeźelĺ posĺczegélne rubą/<| nle znalduią w konloeüryĺn prrypadku zastosouianla, naleźy wplsać .nle dotvcar".
3. osoba sklada|ąca ośĺđadczenle obowĘzana ,est okÍeślać pr:ynaleźność poszczególnyct irtäaffiř

ma|ątkowych, doďtodów l zobowĺązań do maJątktl odrębnego l matątku obtęteio malżełĺsĘ urcpólnośclą
majątkową.

4. ośwladczenle o stanle marątkowym dotyey malątku w kratu l za granĘ.
5. ośwladczenle o stanle marątkowym obeJmule ró*łnleź wlerzytelnoścl plenlężne.
6. W częścl A ośwla.dczenh zawarte ą lnforĺna{e'|atrlne, w czę$d B'zaś.lnfotmac|e nĘawne doĘczące adresu

zamleszkanta składaląoegô ośrrrladczenle oraz mletsca pďożenla ńkľuchomośc{.

,Ť*Íł*'plsany(a),-,..,.uďra.l.,,..ue/t
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(mh|sce iatrudĺrĺenĺa' tunkCal

slę z pneplsaml ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r.
(Dz. U. z 2oĹ7 f.'poz. 1868l, ziodnle z arL zsc tej ustawY ośwladczam, że
malżeńskĘ wspólnoścl majątkowel l.ub stanowlące móJ qaJątek odrębny:

t.

Zasoby plenlężne:

- środki pienlężne

o. samonądzle powlatowym
posladam wchodzące w sklad'



na kwotę:

ľ: o.," o powierzch * ;8sä;tytul prawnyr./Jĺl,
2. Mleszkanle o poýlenęhni: p/L,

tytuł prawny : ..,..../Jx..-...l'ťł
3. Grspodarstwo rolne:

?............, powie nch ni 
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p! k-..rodzal gospodarstwł

o wartoścĺ:

M.
1. Posladań "udziały w spólkach handlowycłr z .udzlałem powiatowych osób prawnych tub

przedsiębioľców,'w których uczestniczą takle ósoĘ{7należy podać liczbę i eľiitenta udzlaló.yĺ:

...........:....... ..ilu.......,ďe-{-ý.r.lną..........

udzialy te stanowią pakiet więkzy nlżĹo% udzialów w spólce:

........../).
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1. Posĺadam akcje w spółkach handlowych z udzialem powĺatowych osób prawnych lub pnedsiębiorców,

w Kórych uczesniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: ......"... ...........................



V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wylączeniem mlenia paynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawneJ, Jednostek samorządu terytorialnego, icľr
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
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Ztego tytulu osiągnąlem(ęłam)w roku ubĺegłym dochód w

takiej dzlalaInoścl



tx.
Składnikĺ mienia ruchomego o uĺartości powyżej 10 0o0 zloĘcłr (w prrypadku pojazdów mechanicznych
należy podać
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x.
Zobowiązanla pleniężne o wartośc{ powyżej
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w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
arzeniem, w jakiej wysokości):



czĘŚĆB

Pbwyższe oświadczenle sk{adam świadomy(a), lż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanle
nleprawdy lub zatajenie prawdý grozi kara pozbawienla wolnoścl.
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