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Uwagal
1. osoba skladająca oświadczenle obowiązana Jest do zgodnego z prawdą, starannego l zupełnego wypelnlenia

każdeJ z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubrykl nie znaJduJą w konkretnym prrypadku zastosowanla, należy wplsać "nte dotvczv''.
3. osoba składająca ośwladczenle obowiązana lest określlć przynależność poszczególnych skladnlków

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego l majątku objętego malżeńską wspólnośclą
majątkową.

4. oświadczenle o stanle maiątkowym doĘczy maJątku w kraju i za granlcą.
5. oświadczenle o stanie majątkowym obe|muje równleż w|erzytelnoścl pleniężne.
6. W częścl A oświadczenia zawarte są lnformacje jawne, w częśc! B zaś lnformacJe nlejawne dotyczące adresu

zamleszkania składa|ącego ośwladczenie oraz m|eJsca położenla nleruchomoścl.

częśĆ l
Ja, niżej podpĺsany(a),

po zapoznaniu sĺę z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
(Dz. U. z 2ot7 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że
małżeńskieJ wspólności majątkowej lub stanowiące mój maiątek odrębny:

o samorządzie powiatowym
pośiadam wchodzące w skład

.4.8,...Q.Q.Q.



il1.

1. Posĺadam udziały W spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębĺorców, w których uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta udziałów:
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1. Posĺadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: ............

.. ..'j..... ... .. '. ',.... ..łĺl... ... .. . .. ...



V.
Nabyłem(am) (nabyt mój małżonek, z wyłączenĺem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoriałnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - naleźy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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- osobiście

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubĺegłym dochód w wysokości:



lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwąnych z każdego tytułu: ..........'........'l.............'í......................:...
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):



czĘśĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawĺenia wolności'
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Kodeksu karnego za podanie
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