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uwAGA:

L osoba skhdehca ąśviaalcżenla obowi?arra jes' alo zgołrnego ż pfawdą sblańnego
zupetDego wypełnienla każdej z rubryk.

Jddi podzczwólne rubrykt nle znaiduJą w konk dnyn Wyparrku zasłcowania, naleł
wprśać..nie dotvczv",

3, osoba swadająca ówiadczqrie ŃowkPana jeś- ołdi.rś/ić płzynaldność posżczegóInych
s'rtedDików m4ątkowych, .lochodów i zobow@ań do majątku oaąonąo i n44xu Óriętego
malżeoshą wspólnoścĘ mąąr*ow4

4. oślriadczqńe rnająu<owe dolyczy najilQ w hhju i za granicą.

5. ośrłiadczenie majątkowe obeJmuje ównież wieżyElnąści pieniężne.

6. W cżęści A oświadczenia zawańe są inforrnacje jawnż v caęści B zaś idfonnacje niqdwnę
doucące adrrśu zamiesżkańe shlżdaiącqo ośwladcaanie oraz miejsca polożenla
niafuchomoścI-
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po zapoznaniu się z źĘlpisami ustawy'z dnia 5 czelwń 199{t. o samoęądzie powiatowym

(oz. U. z 2oo1 r Nr 142, poz law o.e.zzoo2 r- Nr 23, poz- 20, Nl 62, poz 558, Nr 1 13,

poz. 984, Nr 153, ńł 1271, Nr 2oo,poz,1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ań- 25c tej-ustalvy

ŃW]adcżam, że posiadam rĄrchodżące W §kład maźeń§kiej W§Ńlności maj4kowej lub stanolviące

mói meiątek odĘbny:



Mieszkanie o powieżchni; ._...........,..... m2, o Wańości:

tytuł prawny: .,,..,,..,,.. -.............../i!t. -.

3, Gospodarslwo ro|ne;

z tego §^Ufu osiągnąlem(ęłam) W roku ub'ąłym dochód W Wysokości:

ll.
1. Dom o powieżóni: _. ._..!!!..a_."... ry', o *r,los"i, _.,_.,._..,l,i!,,,ł|.:!ł_:._z/_.

lll,
1.

l.

7asoby pieniezn€

- środki pienięźne zgromadzone W Walucie polskiej: ...........li.,'.- 1 t ł .t,i.....:..(.

,l
- środki pieniężne zglomadzone W Walucie obcej: ,,.,,..,,.,.,a.:./_...c.ll.Ę-...s--

//

;;;;;;";;;;;;;;,_' ,,,,._llil,,,/,/
na kwotę:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubią,łym dochód W \ły§okości:

udziały te stanowią pakiet WĘkszy nż 1 0% udżiałóW w spółce:



,V.
1, Po§iadam akcje w spdkach handlowych z udziałem powialovtych osób prawnych lub

prżedsĘbioróW, W Kórych ucze§tniczą takie osoby - nalgży podać liczĘ i emitenta akcji:

zlłĄ*7

akcie te st8nowią pakiet Większy niż 10% akcji w spółca:

z tego §^ułu osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiąłym dochód W Wysokości:

z tego tyl{ru osiągnąlem(ęłam) w roku ubiąłym dochfu w Wysokości:

Nabyłem(am) /nabył mq młżonek, z włączenbm mienia prłnabżnąo do iego majątku

odĘbnego) od skaóu Państwa, innej państwoi,t€j osoby prawnej, jednogl€k samorządu

t9rytońalnąo, ich a^,iązków lub od komunalnej osoby prawlej następujące mienie, które

podĘato zbyciu W drcdze pfuetaryu -nabł podać opi§ mienia i ddę nabycń, od kogo: ... _,. -- _...

......................ż.t c,..ę,ó4. o*..,..........,...

Vl.
1,

2.

Posiadam akcie W innych §półkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta akcji:

/l./*4y'

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

ay",y:,rTt9:@(,ęta9wr|u,ub1;gt:,,rńuo', og,oa**r"oxosci:..f.ł/ł.ł.ł'/
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Zaźądzam &iablnośą gospodarczą lub je§em przed§awicielem, pełnomocnikirm takiej

działalnŃci (należy podać formę prawną i pąedmiot działalności):

- osobiście ...

- Wspólnie z innymi osobami

z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) W roku



Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółkit| ..............,Ile. 
'4ol7

y'l.t......la,mąl:....?.3..L2.H-,..!./.ąk,..,..

x.
zobowiązania pienigżne o wańości powyźej 10,000 złotych, w tym zaciągdięte kJ€dw i wżyęki
oraz Warunki na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, W Arriązku z jakiń zdażeniem, W jakiej

Wysokości): ...,,....,,...-_.....,,.,....,........,:--....,.,

....................r ?lc.....L,-/Ę... hy............

|( i,

lx.
składniki mienia ruchomęgo o Wańości powyżej 10.ooo złolych (w plzypadku pojazdów

należy podać markę, mode| i rok



czĘŚc B

-.-- -,..-€l,, owtdoorDy(a), ż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnąo za

podanie nigpraudy lub zalĄelńę ?rawdy grń kara pozbawienia wolnŃci.

C_a.u r_etn. ?8 o ?. a/l
tnląls.f/wod, dótal


