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Uwaga:
1. osoba skladaJąca ośwladczenle obowiązana lest do zgodnego z prawdą starannego l zupełnego wypełnlenla

każdej z rubryk.
Jeźeli posrczegÓlne rubrykl nle zna|dulą w konkretnYm prrypadku zastosowanla, nateży wplsać "nle dotvczv,,.
osoba skladaiąca oświadczenle obowlązana Jest określić prrynależność poszczególnych skladnlków
majątkowych' dochodów l zobowlązań do majątku odrębnego l malątku obJętego małżeńską wspótnośclą
majątkową.
oświadczenle o stanle majątkourym dotyczy maJątku w kraJu l za granlcą.
oświadczenle o stanle majątkowym obeimuie równleż wlerłytelnoścl plentężne.
W częścl A ośwladczenia zawarte są lnformac|e lawne, w częścl B zaś lnformacte nleJawne doĘczące adresu
zamleszkanla skladaJącego ośwladczenle oraz mle|sca położenia nleruchomośct.

,T'ľ,Íłr"oplsany(a},........Í.€,p-.2.y.:.....,./u.á.k.....^(-€/../.Í.2,Z.

urodzony(a).2..i..,pń-./.ť-.l:ęłIY.:.::.Y..Y.p..W,...Zá

.k

po łapoznanlu się z pnepisaml ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzle powiatowym
(Dz. U. z 2oĹ7 .r.'poz. 1868), ziodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posladam wchodzące w skiad
małżeńskiej wspólności maJątkowej lub stanowlące móJ majątek odrębny:
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z radnego powiatu
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1. Dom o powierzch nlrrr.!,Q.^Q,......... m2

tytuł pra*ny, .:ł. -9/ű1.(ý.ĺ2.(..... ;.l.4
2. Mleszkanie o powienchni: {.(((/..(.

tlĺtuł prawny : .,......,......../.ĺ.,((:..,...
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3. Gospodarstwo rolne:
rodzal gospodarstwa:
o wartości: ) t:łapy''bzž'^-

" /.2 0ĺzo /,/ .

........, powierzchnia: .,./,//. /ĺa..
rodzal zabudowy:
tyt uł p ra wny: ...... :. łL|ł :I Jy \). (. (łz. l L.. ::..
z tego tytułu osiągnąlem(ęlaml w roku ub

o wartoścĺ: :.:::.::::.r.p;..i2)

tytuł prawn Y: .........l
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1. Posiadań udziały w spólkach handlowych z udzialem

przedsiębiorców,'w których uczestnicizą takie osoby- należy podać
powiatowych osób prawnych lub
liczbę i emitenta udzialów:

Ztego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w l

......-.......k,ś
2. Posiadam udziały w lnnych spólkach handlowych - należy podać liczbę i
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udzlałów:

lub przedsiębiorców,
lv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzialem powiatowych osób

w Kórych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:
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V.
Nabyłem(aml (nabyt móJ małżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego lÁajątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawneJ, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu _ naleźy podać opis mlenia i datę nabycia, od kogo:
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- jestem członklem komlsjirewizyjnej (od kiedy): .,....)...;..:.,ii........'

w wysokości: .................
pełnomocnikiem takiej dzlałalności
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działalności
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Zobowiązania pienięźne o wartości pou4fej 10 0oo z{oĘch, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości):
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czĘŚĆB

Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), lż na podstawie art. 233 9 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zataJenie prawdý grozi kara pozbawienla wolności.
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