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Uwaga:
1. osoba skladąIąca ośwĺadczenle oôowlązana iest do zgodnego z prawdą starannego l zupelnego wypelnlenla

każdet z rubryk.

8,0t. 2łlI j,

z,
3.

4.
5.
6.

Jeźell posłczególne rubľy&l'nle znatdulą w konkretnytn prąpadku zastosowanla, należy wplsać "nle dowczrŕ].
osoba ĺkladaląca ośwladczenle obowĺązana test olaeśllć pr:ynaleźność poszczególnych skĺadnĺków
maiątkow1lch, dođrodów l zobow|ązarĺ do ĺnaJątku odrębnego l ma|ątku obtętego'małźeńską urspólnoścĺą
maľątkową.
ośwladczenlo o íanle malątkowym dottay malątku w kralu l za granĘ.
ośwladczenle o stanle maJątkowym obelmule ľównleż wlerzytelnośd plenlężne.
W częścl A oíułiadczenla zawarte ą'lnfom1a$e.ta*lne, w częśd B.zaś lnformac|e nletawne dotyczące adresu
zamteszkanla slclada!ącegô ośtrĺladczenle oraz mletsca pďożenla ńleruďromośd.

cu;tść, 
^la, nlĺei podplsany(al,....;

(mí€'sce átn dnlenĺa. 
'tanowlsko 

lub ńmkdal

po łapoznanlu slę z przeplsaml ustawy z dnlą 5 czerwca 1998 r.
(Dz. U. z 2oĹ7 Í.'poz.1.868l' zf,odnle z arL 25c teJ ustawy oświadczam, że
malżeńskĘ wspólności majątkowel lub stanowĺące móJ n1aJątek odrębny:

o. samorrądzle powiatowym
pos'ladam wchodzące w sklad '

Ą0 ' 1? .ąołw radnego eowlat2 l

"eĄ, rt-, i^^ ł- y'Í.,. Lil. ĺ?,.

7asobv plenlężne:



- papiery wartościowe .-.

il.
1. Dom o powierzďtni:

q/tuĺ prawny:
2. Mleszkanie o

tytuł prawny:..
3. GospodarstWo rolne:

.............., powierzchniai

spółkaďr handlowyďr z .udzialem powiatowyďr osób prawnych
takie ósoby- należy podać liczbę,i eniitenta udzialólľ:

:"ĺ:*,T::.:z%',
rodzal zabudowy:

tytuĺ prawny:.

il1.
1. Posladarń "udzlały w

pnedsiębloróul;y'l

udzlalyte stanowią pakietwięksq nlżĹo?6 udzlalówwspó{ce: ./ąLt"Ł,,dań/"//
Ztego trtulu osiągnąłem(ęlam) w roku ublegÍym doďród w wysokości:

2. Posiadam udziaty.w ląnyďr spíka$ handlotlych - należy podać liczĘ l emitenta udzlalów:

/ ,,/
Ztego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ublegým dochódw wvsokośdzr/*ĺ.Ł ..1............

rv.
1. Posiadarn akcje w spólkach handĺowych z udzialem powiatowYch osób pra

w których uczestnlczą takie osoby - należy podać liczbę i emltenta akcji:

lub
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Ztego t'tŕtulu oslągnąłem(ęlam) w roku ublegtym dochód w wysokoścl: >,tłł,*Ł...,ák&c%,........*

2. Posladam akcje w lnnych spó(kachhanýou9lch.- należy podać tlczbę l/emltenta akcJl: ....:...,
................"..í.e,Q'........R&#cłn*'

..:.:.:.:.).........:.::.{|)"2:)."'."").::.::.:::::::.::.::.:::..::::.::.:::::::-:::.:;::::

v.
NabyÍem(aml (nabyt móJ małżoneĘ z wy{ączeniem mlenla przynależnego do Jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, lnnej państwowej osoby prawneJ, Jednostek samorządu terytorialneĚo, icľr
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku ĺnetropolttalnego następuJące mlenle, które púlegało
zbycĺu w drodze przgtargu - ęale{ Pojaćgpls mlénla l datę nabycia, od kogo: J..................

:ľ:'=-'.::'::ľž#::7'W,ylľlff 
'',ľ::::::::-:::::::*

- wspólnle z innyml osobaml ..,./Ĺl,4-a-..

.........t................t......t.....

- wspólnle z lnnyml osobami

',"'".',"i;ä;ä;ää;)ä;äääffi 
';;,;;;;';;;;;;;;;';"ž.

vľ. \

W spółkach handlowych (nazwa, sledzlba spaK|z 4trk*K..,.

- Jestem czlonkiem zarządu (od kledyl: ,r7,ĺ-c*-...ś,{&,

_ jeste m człon kle m komlsj i rewlryjnej (od kledy| ; 4kLĺ.*-...

Ztego t6ulu osĺągnąlem(ę{am) w roku ublegÍym dochód w w}tsokoścl:

- Jestem czlonklem rady nadzorczeJ (od kledy): .ŕí^1áí.lŁ....,.



vilt.
lnne dochody osiągane z $ulu zatrudnienla lub inne| działatności zarobkowej lub zajęĘ z podaniem

":.:.:.' 
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tx.
Składnlki mlenla ruďromego o wartośd powyżej 10 oo0 zlotyďr (w prrypadku pojażdów mechanicznych

należy podać ...-(T.......... , /
.lłtprĺĺ<*,yle

rlodel i rok

Zobowiązanla plenlężne o wartośd powyźe| 10 ooo zlotYďr, w tym zađągnlęte kredfi i pożyczkl oraz

warunki, na jakiďr zostały udzleĺope wzwiązku z jakim zdazeniem, wJakiej wysokości):



czĘŚĆB

Pbwyższe oświadczenle skladam'świadomy(a), lż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanle

nieprawdy tub zatajenie prawdý grozi kara pozbawlenla wolnoścl.


