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Uwaga:
1. osoba sldadďąca ośwĺadczenle obowlązana iest do zgodnego z prawdą ctarannego l zupelnego wypelnlenta

każdel z rubąĄ
Jeźell posłczególne rubry*l nb znatdutą w konlretnym prłpadku zastosowanla, naleĘ wplsać "nle dotvcrr..
osoba sk{adaJąca ośwĺadczenle obowĺązana pst olaeśÍlć przynaleźnoff poszczególnych składntków
maJątkouĺytľr, dođrcdów l zobowĺązań do ma|ątktl odrębnego l malątku oblętego'małźeńsĘ urcpólnośłĺą
marątkową.
ośwĺadczenle o íanle malątkowym dot$czy mä'ątlo w kalu l za granĘ.
ośwĺadczeĺle o stanle maJątkowym obetmuie ĺ&ľľrleż wlenytelnośd plenlęźne.
W częścl A oíułladcze{h rawarte są lľtÍotmace.talłne, w częśd B.zaś hforma{e nlelawne doĘczące adresu
zaĺnleszlanla skĺadaląęegir ośur|adczenle oraz mlelsca poloźenta nleruďromośd.

7,ť,?ł r*plsany(a),....á}a..vľ. i!.a.,ł......AÄ.^*........i".t................. ......
nazĺłlsloo oraz nazuds&o rodoĺrcl

'(-......w

}..oł{l*.....!ł..
.:r.ę}.raą..

....... !.,' (mĺ*ce ätnrdnłenła. stanouđsko htbí'Jĺ*cal

po ?apoznanlu slę z przeplsaml ustál'fy z dnlą 5 czenľca 1998 r. o samoęądzle powiatowym
(Dz. U. z 2oL7 r:poz.1868l, zÉďnle z arL 25c tej i'stawy oświadczam, że pbsladam wďrodzące w sklad '

malźeńskieJ wspólnośd maJątkowel lub stanowĺące móJ maJątek odrębnp

t.

7asoby plenlężne:

- środki pięęlęźpe zgroęa'dzone w ę[ucĘ pęLkluĺ'
........]ł.5ę.ł.Í.v,łh*.r.lap.:.p.........vea.*[._.,.ę..ň rlł-łá'...
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- środki pienięźne zgromadzgne w walucie obcej: ......Yi.r......ÄaL*y''=x.

na kwotę: .....ua.!.Ý'í..

.'ä * đ; :: ii; iir,: 
Ł^ ľ; ;

Posladam "udzlały w spółkaďr handlowyďr z .udzlalem pouliatounrch osób prawnych lub
pnedslębig ńł6w Kóryď' uczeshlczą takie ósoĘ- należy podać llczbę,l erĺiłtenta udzialóLľ:

il;,"il;ääil;ä;*;ö;ffi;;äil;;:;;i;|.'.'.'.'.,;ä::;;.łW
Ztego tytulu osiągnąłem(ęlam) w roku ublegÍym doóód w wysokośd: .....................................:...................

.................-: ...................:..................:...................,

2. Posiadam udzĺďyĺĺ lnnych spólkaďr handtowydr - należy podać liczĘ l emitenta 
""::i:*.*::t:49.:::::.

ilt.
1.

rv.
1. Posladam akcte w spólkaď handlowych z udzialem powiatowYch osób prawnvĄ lup pnedsiębiorców,

w których uczestnlczą takĺe osoby- naleł podać lĺczbę'i emltenta akcJi: .....i/ľ.l.*..,tłp.ŕ7.[.?.u..,....-',........,..

//,-



V.
Nabylem(aml (nabył mój matżoneĘ z wylączenlem mlenla przynależnego do jego maJątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, inneJ pałĺstwoweJ osoĘ prawneJ, Jednostek samoľządu terytoriatneÁo, i"ľ,
związków, komunalneJ osoĘ prawĺreJ lub związku metropolttalnego następutące mlenle,zwĺązKöw, komunaheJ osob,Y praffircJ lub związku metropolttalnego następutące mlenle, lęó7e ňodleealo
zbydu w drodze przetargu - nale{ podać opls mlenla l datę nabycĺa, od kogo: ,........im.*....a{eý.:ł4...........

vl.
1. Prowadzę dzlalalność gospodarczą (naleł podać formę prawną l pnedmlot dzlaĺalnoścl): t&.ŕ_

Ztego tytt'lu osłągnąlem(ęlam|,w roku ublegtym'dochód w wysokoścl: ........lí}a.

_ Jestem czlonkiem zaządu (od kledy): ................Vłł*'...../-.ę]ą..ry/...............:...............
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vilt.
lnne dochody osĺągane z $ulu zatrudnien|a lub
kwot uzyskiwanyđt z każdego Ętulu:

zarobkowej lub zajęć, z podaniemdzialalności
4z-ł-

tx.
Skladnlkí mienia ruďromego o wartości pow'yżej 10 0oo zlotyýt ý prrypadtu pojazdów mechanicznych

::::::'Ť.::ľ.:.:::::.:i""ľ::j':.::.::ľ:.1.:'::Ž::y:.::::.:.::::::....:..::..:..:... :::.::::: :

x.
Zobowiązanla plenĘżne o wartośd pouafel 10 0oo ďotych, w qŕm zađągnlęte kredyty i pożyczki oraz
warunkí, na ' udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokośđ):

/,/r.,;,.É,,, /:Ł



czĘsĆB

Pbwyższe ośwĺadczenle skladam świadomy(al, lż na podstawie art.233 5 1.Kodeksu karnęgo za podpnie
nĺepiawdy lub zatajenĺe prawdýgrozlkara pozbawienla wolności. ĺł l,.:,h lrł,orĺ,*-lląĺut/ ,7^zlr,y'uiath ,
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