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Uwaga!
1. osoba skladaJąca ośľiadczenh obowĘzana |est do zgodnego z prawdfu starąnnego l zupelnego wypelnlenla

kaźdeJ z rubnĺk

ośwnDczENlE MAJĄTKoWE
z ĺaldńego powlatu

' (ml*ceätĺrrdnlenb,staĺrowlskobbft'nldal

7asoby plenlężne:
- środklłlenlętlre

2.
3.

ą.
5.
6.

Jeźell posłczególne rübry*l'nle znatdutą w konkłetnwn prrypadku zastosowanla, należy wplsaó lnle đo'tvcutr".
osoba skladatąca ośĺdadczenle oboĺrĘzana test określlć przynaleźność poszczególnych sktadntkótłił
malątkoĺĺyďr, doähodów l zobowĘzań do tmlątktl odrębnego l malątku oblętego'maEeĺsĘ wspólnośdą
ĺnalątkową.
ośwladczenle o śtanle ma|ątkowym dotyczymatątku w ba|u l za granĘ.
Óśwladczenle o stanle malątkowym obe|mule równleż wleraytelnośđ plenlęźne.

W częścl A ośľJadczenlłe zawarte ą'lnÍonnacé.taĺme, w częśđ B.zaś.lnformace nlelawne dotyczące adresu
zamleszkanĺa skladalącego oświadczenle oraz mlelsca pďożenla ňleruďromośd.

urodzony(a|.J-E.p..ó*lť..ĺ.ť-.*...Ľ::ž

po ?apoznanlu slę z przepĺsaml ustawY z dnlą 5 cze3wca '1998 r.' o samonądzle powlatowym

ło.. u. z zo17 r:wz.186'8), z$odnle z arL 25c te, fustawy ośwĺadczam, że pbsladam wchodżące w sktad '

malże ńskleJ wsPólnoścl malątkowel lub sta nowlące móJ ma|ątek odrębn$

t.

środKll)lenleme
.......{ł..t1.Ł1. 1/.14€/



_ środki pienięźne zgromadzpne w walucie obceJ:

il.
1. Dom o powierzďtnl: -'. o wartośđ: J

''.I..'^......ł:.*'.e.zś

Ú
Ę1tul prawny: -_._..

2. Mleszkanie o powlerzďlnĺ:

tytuł prawny: ..........--- -................(:.(ś.(........ "
3. Gfspodarstwo rolne:

íŤl2, o ..../,t-1.?........

rodza.i gosPodarstwa:
o wartości: ..........2.-.

}:|;j;:.w...KIł{?-,*rrr",r,rodzaj zabudowVt / '.ęĺł). :Í L.. 
=..,.... 

! łĺz aĺ. Q,
#.:?-....

./,Q,ź
tvtu{ prawn!ł ......:....ł!ł.í.*ł.kíd2)Ĺ,.=..,.'!/(l,śł/.śłł{-.ś/<śĺ.-.,..!,.y..4,ĺK-t'á
z t.gä 1y1iłlu ósĘgnąłem(ęlarnl w roku ubiegtym prďchód i dochód w w;łsokośđ: ... TłŻ/,łJ.:pclĺz_

kk..<..............,powienchni^l.'/./{/ĺrł..

4. tnne nleruchomośđ:

iť::-r/e*'ŕ't:?:powierzchnia:

Posladań "udziaty w spółkaďr handlowyďr z .udz(alem powiatowyďr osób prawnych . lub

p'"á'iiú" rďłł;w kóryďr uczestnlczą takie ósoby- należy podać llczbę,| eľiitenta udzlálórľ:

udzlaly te stanowią pakiét więksry nlżí'0%'

Ztego tyttłluu osiągnąlem(ęlam)''Ťľ:l:::::.:ftn.
2. Posladam udziaty'w lnnyďr spólkaďr handlotvyďt - należy l emitenta udzlalów:

w Kórych uczestnlczą takie osoby- należy podać liczbę'i emitenta akcji: ......'.. ............................

Iil.
L.

i 
j:::.T:::::::::::::::::ľ.ľ:.:::f..y2ż:.?žžffi ł:.:-:--.....:::.:.-.--

//tv..'/lv..f
1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udzlalem powiatowycÁ osób prawnyctr lub pnedsiębĺorców,



i:::.::::::::j:.:::::.:.'.Y.::::::.:::::..::::"/,i;,ĺ.b.::::##ź:.iry:;
Ztego tytuĺu oslągnąłem(ęlam) w roku ublegffi dochód w wysokoścu {..,.."(........

':::::::.:::::.:]ľ*ľ.:::.:.Y.:::-/:r.\Í,7:::t-W-,u:::::::l:

V. ...............-_:.,l.łł,7ł-..,...oo.Fir7-...,..-..|).||.J).;'.'..;J*

Nabflem(am) (nabŕ móJ matżoneĘ z wyĘczenlem mlenla przynatetnágo do jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, lnnej państwowej osoby prawneJ, Jednostek samorząłu terytorialnego, i"ľ,
związków, komunalneJ osoĘ pęwneJ lub zwlązku metropolttalnego ą3stępuJące mlenle, które b"äĹuär.

Ztego Ąrtułu osiągnąłem(ęĺam) wroku ublegfym

zbycĺu w drodze przgtargu - nale{ podać opis mlenla l datę nabycia, od kogo:

1. Prowadzę dzlalalnośćgospodarczą (nalezy podaćformę prawną l pnedmlot dzlałalnościr, /4(L

-öä"'"äöäjäffii':.:.:.:::.:.:.::):ru..?:ł-*,

vt.

(n'ą'lęł podaćformę prawną l pzedmlot

- wspólnle z lnnyml orcbaml

.:. ' Z tegosulu oslągnąłem(ęłaml w roku ublegľym

iz. z.anądza m dzĺalalnośdą.. gospodarczą lub Jđem

Ztego tytÚtu osłągnąłem(ęłamlw roku ubleeŕym

vlĺ.
W spólkach ha ndlowyôh (nazwa, sledzlba spólki) : ..............

_ Jestem członklern komlsJi rewlryJnej (od kledy);

. **.ldi;;;ä;ä;ääü ;;k"'äö{'ň ä;;i;äil;;;ä;:::Ż

(#:ĺ

w wysokoścl : .................
pďnomocniklem takleJ dzlałalnośd



vill.
lnne dochody osiągane l ffulu zatrudnienla lub innei dzialalnośđ zarobkowej lub zajęć, z podaniem
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tx.
Sktadniki mlenla ruďromego o wartośđ powyżej 10 ooo zlotyďr (w przypadku pojażdów mechanicznych /ą 3.oo
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