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Uwaga:
1. osoba składająca ośwladczenie obowiązana |est do zgodnego z prawdą, staľannego l zupelnego rłnypelnlenla

każdeJ z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubrykl nie znajdują w konkretnym pľrypadku zastosowanla, naleźy wplsać "nle dotvczv".
osoba składająca oświadczenie obowlązana jest określić przynależność poszczególnych składnlków
majątkowych, dochodów i zobowiązań do maJątku odrębnego l majątku objętego malżeńską wspólnośclą
majątkową.
ośwladczenle o stanie ma|ątkowym doĘczy majątku w kraju i za granlcą.
ośwladczenle o stanie majątkowym obeJmuje również wierzytelności pieniężne.
W częścl A oświadczenia zawarte są lnformac|e jawne, w częścl B zaś lnformacte nIejawne dotyczące adresu
zamieszkanla skladaiącego ośwladczenie oraz miejsca polożenia nieruchomoścl.
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po łapoznaniu się z przepĺsami ustawy z dnia 5 czerwca 1998
(Dz. U. z 20Ĺ7 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam,
małżeńskiej wspólnoścĺ majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

r. o samorządzie powĺatowym
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tytuł prawny:-,FŁ
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1. Posiadam udzialy w spółkach handlowych z udzialem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą"taki9 osoby - należy podać lĺczbę i emitenta udziałów:
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lgb przedsiębiorców,
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Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jecJnostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegaĺo
zbyciu w drodzę przetargu _ yaleŻv podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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1. Prowadzę działalność gospgdar9zą (należy
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokoścĺ:

vil.
W spółkach handlowych (nazwa, siedzĺba spółki): ..y'.í.ĺ,-*..

- jestem członkĺem komisjirewizyjnej (od kiedy):
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tx.
Składnĺki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych



czĘśĆ B

Powyższe ośwĺadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawĺe art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanĺe
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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