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Uwaga:
1. osrbą skladaJąda ośwladczenle obowĘzana test do zgodnego z prawdą staĘnnego t zupďnego urypelntenla

każdeJ z rubnrJc
Jeźell posłczególne rubry{tl'nle znaldulą w konlCetnym prrypadku zastosowanh, naleł wplsać 'nle đo'wcerr".
osoba sklada|ąca ośwĺadczenle obowlązana Jest określić przynaleźność poszczególny"n_ffiířił
majątkotlrľcÍr' doďrodów l zobowiązart do malątktl odrębnego l matątku obtętego'mďzeĺsę urcpólnośđą
maľątkową.
ośwladczente o itanle maJątkowym dotyczy maĘtku w batu l za granĘ.
ośwĺadczeĺte o stanle ma|ątkowym obelmuie równleż wĺer:ytelnośd plentężne.
W częścl A ośłladczehla zawarte ą'lníormace.ra{írĺre, w cręśłĺ B.zaś.lnformacte nletawne doĘczące adresu
zamleszkanla skladaJącegb ośľladczenle ořaz mlelsca pďożenla ňleruďtomośd.

x-o v\/OuY{)

po lapoznanlu slę z przepĺsaml ustaiify 'z dnlą 5 czenĺrca ..1998 ;.'
(Dz. U. z 20Ĺ7 Í.. poZ; 1868l, zfodnle z arĹ 25c te, fustawY ośwĺadczam, że
'rnalżeńskleJ. wspóĺnoścl majątkowel [ub stanowlące móJ n1atątek odrębnp

t.

7asoby plenlęźne:
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(ml*ce átrudnlenła. stanoĺńsko bb ńrnl(4a)

o. samorządzle powlatowym
pos'iadam wchodżące w sk|ad
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_ środki pienlęźne zgromadzpne w walucie obcej: .........../.A/,e....

il.
1. Dom o powierzďtnl:..,L!.łŁ

tyt uł pra wny z ......,. ł.%-ł...
2. Mteszkanle o powierzńnĺ: -.;

3. GÖspodarst$ro rolne:
rodzal
o wartoścl:........
rodzal zabudowY:

4. lnne nieruchomości: t (

powierzchnlaz..........L'l2(pł.Kp....'v..a!.,.a..

, o wartości: ...... r,LłŁ.....gł. p (u. c. :.7..........

ilt.
L.

udzlaly te stanowią większv plż 1t)6 udzlalóww spólce:

7 tego tytulit osiągĘtem(ęlam} w roku

....,...p/l-l-...,.,{

Ztegosutu osiągnąłem(ęlam) w roku ublegtym doďród w'wysokości: .....jyĺ:ĺi.L...ĺ'J[.C:kt1. !!rW...,....

rv.
1. Posiadarn akcje w spólkaďr handlowych z udzialem powiatowych osób

w Kórych uczestnlczą takĺe osoby- naleźy podać licebę'l emitenta akcji: ..



V.
Nabylem(am) (nabý móJ matżoneĘ z vrylą.czenĺem mlenla'przynależnego do jego maJątku odrębnego)
:.:,,":ľ;::'"^ľ'1*, ]:ľl ::P:ľ:| "ľ9y pľawneJ:^ Jednostek 

-i"Áoááá" tálrt".i.inäĚ., lch
1Y.,jľ,|!.Y:-::1"::lľl:.:Łľ.:*.9ł tyu yra3rl ..t."p"iit'ĺn"c;n ilňJą;"'ňięni", Ě*'ř;Ĺ':äzbyđu w drodze przgtargu - nale{ podać opls.mlenla l datę nabycia.od koeo:

....!.'..l...€.............a.....

- wspólnie z lnnyml orcbaml...

W spólkach.handlowyöh (názwa, sledzĺba spólkĺl: .,.....2,<{,.R-,..,(,ĺ!:



osią8ane 3 tytulu

Zobowĺązanla plenĘżne o wartośd poľyźel 10 ooo zlotych, w tľn zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

iwffi'#3!ffi]

...............J...........t.............



czĘść B

Pbwyższe oświadczenle-skiadam'śrĺĺiadomy(a), lż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za. podanle
nleprawdy lub zatajenie prawdýgrozl kara pozbawienla wolnośđ.
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