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Uwaga:
1. osobą skladąĺąca ośwĺadczenle obowĘzanä |est do zgodnego z prawdą staĘnnego l zupďnego wypelnlenta

każdeJ z rubqlc
Jeźell posłczegplne rübry{<l'nle znatdutą w konlCetnym przypadku zastosowanla, nateł wplsać .nle đowczrí],.
osob1 sktadaJąca_ oświadczenle oboĺrĘzana Jest okrďtíć prrynateźność poszczególny"n-ffin áui,
maJątkoqph, doďtodów l zobowiązarĺ do ĺmląttu odrębnego l maĘtku ob|ęte-go'malżeńsĘ rĺrłspótnoścĺą
maJątkową.
ośwladczenle o itanle ĺna|ątkowym dotyczy matątku w kratu ĺ za granlcą.
ośwĺadcŽeňle o stanle marątkorłryn obeJmute równleż wlerzytelnośđ plenĘżne.
W częścl A ośłladczenla zawarte są lníorą3{é.tatłłne, w częśd B.zaś.lnformac|e ntetawne doĘczące adresu
zamleszkanla skladalącegb ośrłĺadczenle oraz mlelsca polożenla ńleruchomośd.

czĘśćA t -

Ja, nlźeJ podplsany( a|, ...ł!t?"
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--Pts.-...q
átrudn|enla, staÍ'oqreko rrb

po tapoznanlu się z pzeplsaml ustä'iŕy .z dnla 5 czerurca '1998 i.' o samorządzle powlatowym
(Dz. U. z 2oL7 ĺ.'poa 1868L^ zéodnle z arL 25c te| fustawy oświadczam,'że pbsladam wchodźące w skład '
malżeńskĘwspólnoścl maiątkowel [ub stanowĺące mój qaiątek odrębnp
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7asoby plenlężne:



_ środki pienlęźne zgromadzgne w walucĺe obcej: ...{//c....
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na h^/otę:

iil2, o

hĺtuł prawny:
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3. GÖspodarstwo ľolne:

rodzal gospodars$gi.
o wa rtoścl: ........../tł-;

'rodzal 3.€...

vulpraffi 'űJľ,ąJ/],:1J.c..í...a.c7'ű?,€gó,'/i
ztego tytííłu ósĘgnąłem(ęlam) v} rofu ubiegľym

4.lnne nleruchomości:

ril.
i. posladani "udzlaĘ w spółkaďr handlowyďr

2. Posladam udzlaty"w lnnyďt sýlkaó handlo,,trytfi -
'..atÍ,.....l

l do<ĺród w

z .udzlalem porłriatowyďr osób pnwnych . lub
znaleł podać llczbę,| eľiiten'ta udzlatóJn

udzlaly te stanowĘ pakiét większy nlż 10% udzláóww spólce: ....&Je.

atego tytulu osiągnąlem(ęlaml w roku ublegÍym doď'ód w wYsokośđ: .

tv.
1..Posladam akcje w spótkaďr handlowych z udzlalem powiatowych osób prawnych lub pnedslębiorców,

w Kórych uczestnlcŻą takie osoby- należy podać

1. Dom o
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akcje te stanowlą paklet więkzy nlż 1o% akcjl w spďce: ...../]l:e.....c/"

Ztego Ęrtułu osiągnąłem(ęlam) w roku ublegľym dochód w wysokoścl: ....ĺ7l€,.....

V.
Nabylem(am) (nabyt móJ matżoneĘ z wylączeniern mlenla. przynateżnego do jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, lnnej państwoweJ osoby. prawneJ, Jednostek ""moľ.ąäu 

terytorialneio,- lchzwiązków, komunalneJ osoĘ 9r9wnel lub zwlązku metropolitatnego następuJące mlenle, które p"!Ĺgäi.
zbyciu w drodze przgtargu - nale{ ľodaćorĘ-fl}''1ł91.* nabycia, od kogo: ....:..............A, /)

Z tegosulu osiągnąlem(ęlam) w roku'ublegtym prąrchód i dochód w wysokośd:..: ' Ĺ l=6v Llrlulg v)lg6'llgrgllllęlclll, ĽY roKu uole8Íym pr4ŕcnoo I oocnod
';,z..zanądza m dzĺalalnośĘ.' gospodarąą lub ;đem przldstawlaelem, takleJ dzlalalnośd-. 

(n-ą'leł podać formę prawną l przedmlotdzlłalalnośd): :...../)Jť......ĺł,

' _ osoblś cle ........ĺ!ł(.,.....(^
.........1.................4.....t..........

- wspólnle z innymĺ osobaľil .......0l.(...
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czĘść B

PbwyŹsze o3wiadczenle'skladam'śwladomy(a}, lż'na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za Podanle
nleprawdy lub zataJenle prawdýgrozl kara pozbawĺenla wolnoścl.
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