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Uwaga:
ĺ. olooa skladaląca ośwĺadczenb oüowĘzana |est do zgodnego z prawdą staľannego t zupďnego wypelnlenla

kaźdeJ z rubn&
Jeźell poxczególne rubrykl'nle znalduląwkonkretnyĺn prrypadku zastosouranla, naleĘwplsać5le doĘcŻ\r".
osoba skladaląca ośrtdadczenle obowĘzana test określĺć prrynaleźność pgszczególnych 

"łtäa.lt&maiątkowrĺch, doďrodów l zobowĺązarĺ do maJąt*u odrębnego l matątku obiętego małżeńską wspólnośclą
maJątkową.
ośwladczenĺe o śtanle maJątkowym dotyczy malątku w batu l za gľanlcą.
ośwladczeĺle o stanle malątkowym obe|muie ró*mleź wlerzytelnośđ plenlężne.
W częścl A ośwja.dczenh zewarte ą lnforĺnaQe.raĺľne, w częśd B.zaś.lnformac|e nletawne doĘczące adresu
zamleszkanla sklada|ącegir ośurladczenle oraz mletsca połoźenla ńleruchomoścl.

ąęśĆ 
^ta, nlżej podplsany(a), .

' 6.ĺqá átrudnlenla. stanoĺrlsko tub fuĺrkĄat '"""""""""""""

po ?apoznanlu slę z pneplsaml ustawy z dnla 5 czerwca 1998
(Dz. U. z 2oĹ7 Í.'poz. 

''86'8), 
zÉodnie z arL 25c tei ustawy oświadczam,

malźeńsklej wspólnoścl maJątkowei lub stanowĺące móJ maJątek odrębnp
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r. o' samorządzie powiatowym
że posladam wchodzące w sklad

Zasoby plenlężne:



\ /?/
- środki pienięźne zgromadzgne w walucie obcej: -rĄ,í,.ĺ-Ł.....ćrLe.y-ť.7............,...

'r7,/

- papiery wartościowe : ..Ą.a-,-ĺJ'...

na l<rr/otę:

1. Dorn o powierzďtni:
tytuł prawny: łJft

2. Mĺeszkanie o
Ęŕtuł prawny:

... ł....ĺJ.....-................'ł
il a.ľ. á* . :. i iŕ*: J,-*) "'

3. Gospodarstwo rolne:

r odza] gospodąrstwa : ..

o wartości: ...,t..La-r.
rodzaj zabudowY:

prrychó,ĺĺ l docfiód w

o wartości:.

w spółkacłr handlowych z .udziałem powiatowych osób prawnych tub
Kóryďr uczestnlczą takie ósoby- należy podać liczbę l eniitenta udzialóĺĺ:

udzlaly te stanowĺą pakiét więkzy niż 1o% udzialów w spólce:

spólkaďr handlowych - należy podać liczĘ l emitenta udzlalów:

e
1-r

il1.
7.

Posiadam udziaływ
.""""1'M"""s!

Ztegotytuĺu osiągnąłem(é|am) w roku ublegtym dochód w'w1sokośď.zvk uŕ...,

tv.
1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udzlalem powiatowYch osób prawnych lú eveds'iębiorców,
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2. Posladam akcje w tl'yvýoau<ach handlorĺ4ych - należy podać lĺczbę ĺ emltenta akcJi: ...

v.
Nabyłem(aml (nabyt mój małżoneĘ z urylączeniem mlenla przynależnego do Jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwoweJ osoby prawneJ, Jednostek samorządu terytorialneáo, icľr
związków, komunalnej osoĘ prawnet lub związku metropolitalnego następującą mienlę, Ęóre podlecało

:::::::*:::::::::::::::1ľ::::::":::::::*:':::.:::::.:::::d:Ź;Ź:_----:

1. Prowadzę (należy podaćformę prawną i pnedmlot dzlalalnoścl):
....-ĺł--e\..
- osoblścle....

- wspólnle z innymlosobaml

Z tego'tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ublegÍym przychód i dochód w wysokośct:
2. Ĺan4dzam działalnośdą gospodarcz3 lub jestem

(nąleży podać formę prawną l przedmlot dzlalalności}:

_ Jestem cz{onklem zanądu (od kledy): ...í7Ĺ<<?.....

- Jestem czĺonklem rady nadzorczeJ (od kledy1z y'ĺ.cŁ....

- jestem cz{onklern komlsJĺ rewlzyjnej (od kledy); ...y',|.Lę'....,

Z tego tytulu osĺ{gnąlem(ęłam) w roku ubĺegÍym dochód w wysokoścl:

|.4í/

iői.,



dochody osiągane z t6ulu zafrudnienia lub

uzysküľanydr z kidego g6ulułó)6rr{ba4ĺ4.,

lx.
Składniki mlenla ruďtomego o wartości powyźej 10 0o0 zlotych (w prrypadku pojażdów mechanicznych
na leży podać y?*:, :!\| )ľk

':.:.:..e.:::-'.!*"ĺ.

x.
Zobowiązanĺa plenlężne o wartośd powyżel 10 0oo z{oĘďr, w tYm zaciągnięte kredyĘ i pożyczki oraz



czĘŚĆ.B

Pbwyższe oświadczenle'sk{adam'śwĺadomy(al, lż na podstawie art.233 51Kodeksu karnego za podanle
nleprawdy lub zatajenie prawdý grozl kara pozbawlenla wolnoścl.
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