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5.
6.

Uwaga: 

(mle,scłtĺośćl

1. osobą skladą|ąca ośwladczenle obowĘzana lest do zgodnego z prawdą stařąnnego l zupelnego u4;pelnlenta
kaźdel z rubnĺk
Jeźell poszczególne rubrt*l'nle zna|dutą w konlłetnym prąpadku zastosowanla, należy wplsać bls j9blĘ'ý1
osoba skladaląca ośuńadczente obowĘzana Jest okrďllć prrynaleźność p9szczególny"ň-iilu_tiläł
ma|ątkourtrtr, doďtodów l zobowlązarĺ do maJątktl odrębnego l matątku ob|ętego'mďżeńsĘ wspótnośclą
marątkową.
ośwladczenle o itanle ma|ątkowym dotyczy marątku w tcatu l za granĘ.
ośwĺadczeĺle o stanle maJątkowym obelmule równteż wlenytelnośd plenlężne.
W częścl A ośłladczenla zawarte ą'lnforrpđé.ta$lne, w częś<ĺ B.zaś.lntormac|e nletawne dotyczące adresu
zamĺeszkanla składalącegb ośľladczenb oraz mlelsca polożenla Ęleruďromośd.

ďaz

(ml*ce átrudnlenla.'tanou/ĺsko rrb ń'nl<{al

po tapoznaąlu slę z przeplsaml usta'iŕy z dnla 5 cze3wca ..1998 r.'
(Dz.'U. z 2017 Í..pÔz; 1.868), zÉodnle z arL 25c te|'ustawy oświadczam, że
malże ńskleJ. wspólnoścl majątkouĺel lu b sta nowĺące móJ qatątek odrębnp

................,

o. samorządzle powlatowym
posladam wchodżące w sk|ad



_ środki pieniężne zgromadzgne w walucle obcej: ..../1ły-....... .ď*ýr.ry:.

- paplery wartośdowe:

na hľotę:

rodzal zabudowY:
tytuł prawnr.._.-...

vri rofu ubieełYmztego tytĹłlu
4. !nne nleruchomości:
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ldoóódw

z -udzlalem poľlatowyďr osób pnwnych

- naleĄ podać ltcebę,| eniiten'ta udzlaló5n

::.łłÍ:u;t'ń

lub
il!.
Ĺ. Posiadani "udziaĘ w spółkaďt

przedsięblo róvł ; vł któryđt
handlowych

tv.
1. Posiadam akcJe w spólkaďr handlowych z udzialem powiatowYch osób prawnyďr lub pnedslębiorców,

w których uczestnlczą takie osoby-



2. Posladam akcje w lnnyó'spólkach handlowYch _ należy pod3ć$czbę lgłIrłtPnta '":""""'-""' .,/
Z tego qŕtułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubległym dochód w wysokoścl:

V.
Nabylem(aml (nabyt mój matżoneĘ z wýą'czenĺem mlenla przynateżnego do Jego maJątku odrębnego)od Skarbu Państwa, lnnej państwowej osoby prawneJ, Jednostek s..oľ.ąáu terytorialnego, tch
związków. komunalneJ os9'Ę prawne| lub związku metropolitatnego następuJące mtenle, które pJJĹgäl"
zbyđu w drodze przętargu - nale{ poda(Bpis mlpąlay'dp^tŁngbycia, od kogo: ...................

........{:łl.L......,a/..ł-ł$l:,,:kl,..........

takleJ dzlałalności

Z tego tytutu osĺągnąłem(ęlam),w roku ublegtym dochód w wysokości: ...
't

Z tego t6ulu oslągnąłem(ęłam) w roku ublegtym äochód w wysokośct: .......



vilt.
lnne dochody oslągane r tytulu zatrudntenla lub innet dzialatności zarobkowej lub zajęd z podantem
kwot

tx.
skladnikl mlenla ruďromego o wartośđ pogyźeJ 10 g0.o,

nateży podać mar'ką modeli cok produk{i):.--_
poJażdów meďtanlcznych

}äoo*u'.nla plenlężne o wartośđ polryżet 10 ooo zlotyĄ w tym zađągnlęte kedyty i pożyczkl oraz
warunki, na jakĺďr zostały udzlelone z |akim zdanenlem, w jakiej wysokoścl } :



cŽĘśĆB

Pbwyższe ošwiadczenle.skĺadam'fuiladomv(ą), lż na podstawĺe art.233 9'1 Kodeksu karnego za podanle
nleprawdy lub zataJenie prawdý grozl kara pozbawien|a wolnoścl.

(mteJscoľoś4 datat

'///'/7 ,<--
......ó,.{........

(podptsl


