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1. osoba skladaJąca'ośwbdczenle oüowĘzana lest do zgodnego z prawdą staĘnnego l zupďnego wypelnlenla
każdeJ z rubąĺlą
Jeźell posłczególne rubry*l nle znaldu|ą w konlaetnym przypadku zastosouĺanla, należy wplsać &_đotycz.ĺ..osoba sklada|ąca_ oświadczenle oboĺĺĘzana iest okrďllć przynalďność poszczegolny"n_-tffi
majątkouryĺÍr, doďrodów l zobowlązałĺ do mJątku odrębnego l matątku obtęteio'małżeńsĘ r^rcpoln"sJi
maĘtkową.
ośwladczenle o itanle malątkowym dotyczy matątku w batu l za granĘ.
ośwladczenle o stanle malątkowym obelmuie równleź wlerzytelnośđ plenlężne.
W częścl A ośľĺadczenla zawarte ą"lnfomađe.fatrne, w częśd B.zaś.lnformac|e nĘa*me doĘczące adresu
zamleszkanla skladalącegÔ ośwladczenle oraz mletsca polożenla ńteruchomośd.

řt'j *, p lsa ny(a), ......... á,;,'p fu .........7 á 'kk.Í,..

ą.
5.
6.

urodzony(al,..1..(..?2.,ł.(.lĺ,.ł7.r,.:...-.;..--,,.,

po ?apoznanlu 'ię z przeplsamt ustarrły .z dnlą 5 czenĺĺca 1998
(Dz. U. z 2oĹ7 Í.'poz. 186'8), zÉodnle z arL 25c tei ustawy oświadczam,
malźeńskĘwspólnoścl majątkowel lub stanowĺące mój ąaiątek odrębnp

t.

Zasoby plenlężne: 4,
- środkl pĺenlężľre zgromadzone wwalucle polsklel: ..-.......::í
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r. o. samonądzle powlatowym
że posladam wchodzące w skiad



_ środki pienięźne zgromadzgne w walucie oael: -..ZZ.ó> . wk?-

- paplery wartośđowe: ..............-...
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m2, o wartośđ:
tytul prawnY Ż .....-.-.. -.-(r/./:)ę9.ł.

2. Mleszkanie o powlenúni: -...1..... nl2, o
-sLł,.!ł.4

rodzaĺ zabudowy: ...---...l

t6uł prawnp ,.....&ś

3. Grspodarstwo rolne:
rodzal gosPodarstwa:.
o 

"n.ńós"l' 
.............,4.
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ľ. o.... o powierzďr ^ir-,.2.?ł!-
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ztego tytiłlu o
4.lnne nleruchomośđ: 7iy"yyłť:ľ#Y,p?*'T

ilt.
7. Posladań "udziaty w spólkaó handlowyďr z .udziatem

praedslęblorców,'w któryďr uczes;tíliczą takie ósoby- należy podać
powiatowyďr oŚób prawnych lub

udzlaly te stanowią pakiet wĺększy nlż 1o96 udzlalóww spólce: r.r.lłrłoloól

Łtego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ublegÍym dođód wwYsokośd: .

2. Posiadam udzĺaĺy'w lnnyďl spóllcaďr handlowyďr - należy podać llczĘ l emitenta udzla|ów:

tv.
1. Posĺadam akcje w spótkach handlowych z udzialem powiatowych osób prawnyc{r lub przedslębiorców,



akcje te stanowią paklet więkzy nlż 1o% akcjlw spolce: ........t./....*ł. ....aĺ;á..*i;.

Nabylem(am) (nabył mój matżoneĘ z wyÍączenlem mlenla przynależnego do jego maJątku odrębnego)od Skarbu Państwa, lnnej państwoweJ osoby prawneJ, jednostek samorządu terytoriatneio, lch
związków, komunalneJ osoĘ prawneJ lub związku metropolitatnego następuJące mlenle, rto.. pJJĹgaio
zbyciu w drodze p'ętargu - nale{ podać opls mlénla l datę nabycia, od kogo: ..]a]-.....-.....r......y..........

V.

vt.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (naleĘ podaćformę prawną l

Z tego Ęftulu oslągnąlem(ęłamt w roku ubleg'ň ;ä.ffiilää; ö;i:; i"ii'Wł.:Š.:n3.:.:;:.?..:2.:.:.ilź\. z tego q^ulu oslągnąlem(ęłaml w roku ublegVm przychód l dochód w wysokoścu ffi.95.ká.:.!..?...z/;}/-]
,iz.7rya9zam.działalnośdą"gospodarąą tub jđem pęLdstawiaelem, pďňo 
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Ztego t6ułu osĺągnąłem(ęlaml.w roku ublegĘmdochód w wysokoścl: ................

vil.
W spółkach handlowyčh (nazwa, siedzlba spólkit:



pź ła: """:ĺ-ii ľ;:' ń;"

x.
Zobowiązanĺa pĺenlęźne o wartośd powyże| 10 ooo z{otych, w tym zac{ągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunkí, na jakiďr zostaty udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości):

ć'L



czĘśĆB

Powyrszg ośwĺadczenie skiadam'świadomy{a), lŻ na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za. podanie
nleprawdy lub zatajenie prawdý grozl kara pozbawien|a wolnoścl.
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