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Uwaga:
1. osoba skladająca ośwladczenle obowlązana lest do zgodnego z prawdą starannego l zupełnego rłrypelnlenla

każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubą/kl nle zna|du|ą w konkretnym prrypadku zastosowanla, należy wplsać "nle dotvczv,,.
osoba sklada|ąca oświadczenle obowlązana jest określlć przynaleźność poszczególnych składnlków
ma|ątkowych, dochodów l zobowlązań do maJątku odrębnego l majątku obJętego malżeńską wspólnośclą
maJątkową.
ośwladczenle o stanle ma|ątkowym dotyczy ma|ątku w kra|u l za granlą.
ośwladczenl€ o stanle ma|ątkowym obe|mu|e równleż wlerzytelnoścl plenlężne.
W częścl A ośwĺadczenla zawarte ą inÍormacie tawne, w częśđ B zaś lnfoľmacJe nleJawne doĘczące adresu
zamleszkanla sklada|ącego ośwladczenle oraz mle|sca położenla nleruchomoścl.

czĘśćA
Ja, nlżej podplsany(a), ......

urodzony(a) .ł/".r(.

po tapoznanlu się z przepisaml ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2oL7 r.'poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że pośiadam wchodzące w skiad
małżeńskiej wspólności maJątkowej lub stanowlące mój majątek odrębny:
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2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należJ podać liczĘe i emitenta udzialów:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam}w roku ubiegĘm dochód w wysokości ; ..............Ż,1,.r.:...'.'.'.':;{r;ń.','.':r.''
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lv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzialem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,



V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawneJ, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mĺenie, które podlegało
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Z tego tytułu osĺągnąłem(ęłam) w roku ubĺegłym dochód w wysokości: ...............-:..',.:ł.......ĺ:á'.;Í<:..;..4....', ,/.



vilt.
lnne dochody osiągane z tytulu bj6nej działaląaści
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tx.
Sktadnikimienia ruchomego o wartości powyżej 10 0o0 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, modelirok

x.
Zobowiązania pleniężne o wartoścl powyżej 10 000 zloĘch, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostav udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenĺem, w jakiej wysokości):



czĘśĆ B

Powyższe ośwĺadczenie składam świadomy(a), ĺż na podstawie art' 233 5 1

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
Kodeksu karnego za podanie

(mleJscowość, data)


