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Uwaga:
1. osoba sklađaJąca ośwĺadczenle oüowĘzana lest do zgodnego z prawdą starąnn€go t zupeĺnego wypďntenla

każdej z rubryk.
Jeźelĺ posłczegllne rubrykl'nle znaldulą w konlaetnym przypadku zastosouĺanla, naleł wplsać "nte dotvctrr'.
osoba ĺklada|ąca ośuđadczenle obowĘzana lest określtć prĺynaleźność pgszczególnych skladntkćw .

majątkowych, doďrodów l zobowlązarĺ do matątku odrębnego l maJątku obtętego maiżerĺską vrrspótnośclą
maľątkową.
ośwladczenle o śtanle malątkowym dotyczy malątku w kraJu l za gľanlcą.
ośwladczenle o stanle maJątkowym obeJmute równleż wĺerzytelnďd plentęźne.
W częścl A oíľiadczenh zawarte ą' lníonq3{e'taĺłlne, w częśd B 'zaś.lnformac|e nletatłne doĘczące adresu '

zamleszkanla skladalącego ośudadczenle oraz mĺe|sca pďożenla nleruďromośd.
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J a, nlżel podplsa ny(a|, .. Ż/J
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' (mĺelsce iatn dnlenla, 
'tanouĺlsko 

|ub funĘat

po ?apoznanlu slę z przeplsaml ustawy z dnla 5 czenľca 1!'98 r. o samorządzle powiatowvm
(Dz. U. z 2oĹ7 r.'poz.186'8l. zsodnle z arL 25c tej ustawy oświadczam, że pbsladam wchodzące w skiad
malźeńskleJ wspólnoścl majątkowet lub stanowlące móJ ma|ątek odrębnp

t.

7-asoby plenlęźne:
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1. Dom o Powierzchni:

tytu{ prawnv 2 ......... /-l -tu 
!... :: ;. :/ł Yl

2. Mieszkanle o powierzchni: /.l.ĺ.i..[l:

3. GÓspodarsh^/o rolne:

rodzaJ
o wartości:........
rodzaj zabudow: -...., - -

tytuł prawn ę .... La.Ua..

tytuł prawny: ..........

ilt.
1. Posiadam "udziały w spóllocłr handlowyďr z .udzialem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorcóW,'w któryďr uczestniczą takie gspbly_ należypoýć |i/a1l eniftenta udzlaló.w:

;.....,...... :z/-.....:í... -.........
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tv.
1. Posĺadam akcje w spólkach handlowych z udzialem powiatowych osób

w Kórych uczestniczą takie osoby - należy podać licebę i emitenta akcji:



V.
Nabylem(am) (nabyl mój malżoneĘ z wylączeniem mlenla prrynateżnego do jego maJątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawneJ, Jednostek samorządu terytorialnelo, icľr
związków, komunalnej osoby prawneJ lub związku metropolitalnego następuJące mlenie, które podlegało

::r-:=::.:'-*1i.rľą:.l-ll{ll.::::iľ:j:::i,ľffi,|cy/i'ą:::::-:::::: -:r

vt.
1. Prowadzę dzlałalność gospodarczą ( i pnedmlot dzlatalnoścl):

- wspólnie z innyml osobaml ..--^......../4i.Ł.
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';z..zarządzgm dzialalnośdą 'gospodarąą lub jestem przedstargJd elen/ pd\ęmocniklem takiei 'ízlałíności
'' (należy podać formę prawną l przedmlot dzlałalności) , ....ú,i(nalgzy pooac ĺormę prawną l przedmlot dzlalalności): ....Í/.ł,L........Ul.,/J.:/.Ll*a./..

,lJr



dochody osiągane z tytulu zatrudnienta lub ĺnnej
gulu:

zarobkowej lub zajęć, z podaniem

'ďďĺ.';

Sktadnlki mlenla ruďromego o wartośd powyżej 10 pojażdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcjl|: .....-...k1

Zobowiązanla plenlężne o wartośd powyżel 10 00o zloĘch, w tym zađągnięte kredyĘ i pożyczki oraz
warunkĺ, na jakich zostały udzlelone <u;Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

(!.u,ł.........
/'\{Y""'



Pbwyźsze oświadczenle.skladam śwladomy(a), lż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanle
nieprawdy lub zataJenie prawdý grozl kara pozbawlenla wolnoścl.


