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Uwaga:
1. osoba skladąjąca ośtľladczenle obowĘzana rest do zgodnego z prawdą starąnnego l zupelnego wypełnlenla

kaźde| z rubąĄ
2. leżel|posłczegélne rubrY*l nle znaldulą w konkretnYm przypadku tastosowanla, naleĘ wplsać @gczv..
3. osoba skladaJąca oítđadczente obowĘzana Jest określlć przynaleźność pgszczególnych sktadnlków

majątkowyrh, dođrodów l zobowĺązarĺ do malątku odrębnego l malątku obtętego'małżeńską urspólnośclą
malątkową.

4. ośwladczenle o stanle matątkowym doĘrczy ma|ątku w kra|u l za granĘ.
5. ośwladczenĺe o stanle maJątkow1m obe|mu|e róĺľrrleż wlerzytelnośd plenlężne.
6. W częścl A ośwĺadczenh zawarte ą'lnfonąaQe.tatłne, w częśd B.zaś lnformacte nle|awne dotyczące adresu

zamleszkanla skladalącegłr ośĺđadczenle oraz mletsca pďożenla ńleruďromoścĺ.

czĘśćA
J a, nlżeI podplsa ny(a), .ila/,/tĺtcłl......ĺýzĺ.rc,

(&nbna I ryw

3tanoüđsko lub

po ?apoznanlu slę z przeplsaml ustawy z dnlą 5 czenĺrca 1998 r.' o samonądzle powiatowym
(Dz. U. z 2oĹ7 Í.'poz. 1868), zsodnie z arĹ 25c teJ 'ustawy oświadczam, że pbsladam wchodzące w skiaa '

malże ńskieJ wspólności maJątkowet lub sa nowĺące móJ n1aJątek odrębny:

t.

Zasoby plenlęźne:

- środklpienlęŹne



na hľotę:

ľ. o"," o powierzďt nĺł--!.(2.-.-,-.......,-_ m2,

.....ĺp/ae.......,powlenchnia:........ĺf &.b.a.....

il1.
1. Posladań "udziały w spółkaďr handlowyďr z .udzialem powiatowyďr osób prawnych lub

przedsięblo róvł;w któryďr uczestnlczą takie ósoby- ylývĺodać liczbę,i eniitenta udzialó:ľ:

(/ .)

""'r-"'l'-':
uJznty te stanowią pakiét więkry nlżĹÜ96 udzlalów w spólce: .....ĺłlł......ĺĺ/.a,&1.í:,\/
Ztegotytulu osiągnąlem(ďam) w roku ublegĺym doďród w wysokośđz ..r,,ĺ)ł.c....

2. Posiadam udziały w lnnyďt spólkaďl - naleł podać liczĘ l emitenta udzlałów:

Ztego tytulu osĺągnąlem(ęlam) w roku ublegtym dochód'w

rv.
1. Posĺadam akcje w spólkach handlowych z udzlalem powĺatowych osób prawnyc,tr lub przedsiębiorców,

w Kórych uczestnlczą takie osoby- należy podać liceb_g]i 9mltenta akcJi: ......,... ...........................
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akcje te stanowią paklet więkzy nlżĺ-:ooÁ akcjiw spólce: .....ĺ].ał....ł.r:ĺ.?lĺ4,4..............

vl.
1. Prowadzę dzialalność gospodarczą (należy prawną i pnedmlot dzlałalności):

_ osoblście l.rrrćrll.l.rlr..r...ĺ1łu..

- wspólnie z ĺnnyml osobaml........

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegÍym przychód i dochód w wysokości:
i,z. zanądza m dzialalnością.. gospodarczą lub jestem przedstawiciele

(nąleł podać formę prawną l przedmlot dzlałalnoścl)i .,..,/:I/ĺś..
takiej dzlałalności

z;;;iYű.,*ń;;;ä;i;äil;"k"ffiJň;;;iiffil;ńí;ä;)a:.:.:.:.:.:.:;:'i;.łeł.:':.:;.;f.:.:.



vlil.
lnne dochody os|ągane z Ę1tu{u zat nia lub

..ł.....n
r1o

x.
Zobowiązania pleniężne o wartośđ powyżei 10 0oo z{otyďr, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunkí, na jakĺďr zo#ły udzielone (wobec kogo,'w z jakim zdaaeniem, w jakiej wysokości):



czĘść B

PbwYższe oświadczenle skladam śwĺadomy(a), lż na podstawĺe art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanle
nieprawdy lub zatajenie prawdý grozl kara pozbawlenla wolnoścl.
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