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Uwaga:
1. osobą sklada|ąca ośwĺadczenle obowĘzana |est do zgodnego z prawdą Etarannego l zupelnego wypelnlenla

kaźdeJ z rubryŁ
Jeźetĺ poxczególne rubryklnle zna|dulą w kontoetnym prrypadku zastosowanla, naleĘ vłplsać 5!e do1Yczv:.
osoba skladaJąca ośwĺadczenle oboĺrĺązana lest olaďtĺć przynaleźność poszczególnych 

"máantt<owmatątkotlĺyďr, doďr'odów l zobowĺązart do malątłtl odrębnego l ma|ątktl obtętego'małżertsĘ uĺspólnośclą
malĘtkową.
ośwtadczento o śtanle maJątkowym dotyczy matątku w kĺa|u l za granĘ.
Óśu.iadczenle o stanle maJątkowym obe|muie równleź wĺerselnośđ plenlężne.
W częścl A ośsłladczenła zaułarte ę lnfompce.ta*łne, w częśd B.zaś.lnformacte nletawn€ dotycząGe adresu
zamĺeszkanla skĺadaląceclô ośtlĺladczenle oraz mletsca pđoźenla 4leruďromośd.

zr$će
la, nlżej podplsa

rrodzony(al

' (mĺ{se ŕatnrdnlenla. łtaĺroĺĺlsko lub úmk{al

'o ?apoznanlu slę z pneplsaml ustawy .z dnlą 5 czeÍwca .1998 r.
)z. U. z 2oL7 J-'poz. 1g68), ziodnle z arL 25c tei 'usta$/'r ośwĺadczam, że
lalżeńskĘwspólnoścl majątkowet [ub sanowĺące móJ qajątek odrębnp

asoby plenlężne:
środkĺ ple nlężne zgromadzone w wa lucle polsklel:

o. samorządzle powiatowym
pos'ladam wchodzące w sklad'
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1. Dom o

tt/tuł prawny:
2. Mleszkanle o

$ul PrawnY:

m2, o wartoścl:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzal
o wartośđ:.-.....
rodzal zabudowtt:
tytul prawn!4 ........-.....-..uÁ{i........:í/x[i

ź tueőtrulů ósĘgnąlem(ęlamt v'i roktĺ

Posladam "udzlały w spótkaďr handlowyďr z .udzlałem poĺliatowyďr osób práwnych lub
p,'"a'rcolo túrll,-w któqrch uczeshlczątaHe ósoĘ- należy podać licżbę'| erriłtenta udzlalósr:

:Íffi::::

udzlały te stanowĺą pakkt większy nlż Lo96 udzlalów w spólce

ľt.
1..

l. Posĺadam udzlaVĺĺ lnnyďr spólkaÓ handlor,rryďr - należy podać

z te1o tytulu osĺągnąłem(ęlaml

u.
.. Posiadarn akc1e w spótkach handlowych z udzialem powiatowyc'lr osób prawnych lub pnedslęblorców,

w Kórych uczestnlczą takie osoby - należy podać liczbę'| emttenta akcli: ......,

przych{l doď'ľ w wysokośđ:



. 7arządzam działalnośdą .gospodarąą lub iestem
(ną|eł podać formę prawną l
....ľ'.....................;.._..-...........
_ osoblścle

.........1................t......t...

- wspólnle z lnnyml osobami

7 tego tytul u oďągnąłem(ęlaml,w roku ublegÍyĺn

ĺestem członklem komlsji rewlzyJneJ (od kledy):
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vilt.
lnne dochody osĺągane r tYttíu zatrudnienla lub ĺnneJ dzĺalalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

K.
ZobowÍązanla plenlęźne o wartośd polrryźel 10 ooo zĺotych, w tym zađągnlęte kredyty i pożyczkĺ oraz

ĺrarunkÍ, na iakiďr zostały udzlelone (wobec kogo, w łrriązku z |akim zdarzenlem, w jakieJ wysokości):



czĘsĆ,B

bwyxzg oświadczenle'sldadam'śrĺĺladomy{a), lź'na podstawie art.233 5'1 Kodeksu karnego za Podanle
leprawdy lub zataJenĺe prawdýgrozi kara pozbawlenla wolnośc-i.


