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Uwaga:
1. osoba składająca ośwĺadczenle obowiązana iest do zgodnego z prawdą starannego l zupełnego rłłypelnlenla

każdet z rubryk.
Jeźeli poslczególne rubrykl nle zna|dutą w konkretnym prrypadku zastosowanla, należy wpisać ,,nle dotvczv.,.
osoba skladaJąca oświadczenle obowlązana |est określlć prrynależność poszczególnych skladnIków
majątko'ľych, dochodów l zobowĺązałĺ do maJątku odrębnego l ma|ątku ob|ętego malżeńską wspólnośclą
majątkową.

4. ośwladczenle o stanle ma|ątkowym doĘczy malątku w kraiu l za granlą.
5. ośwladczenle o stanle maJątkowyĺn obetmute równleź wlerzYtelnoścl plenlęźne.
6. W częścl A ośwladczenla zawarte ą lnÍormac|e'lawne, w częśct B zaś lnformacJe nle|awne doĘczące adresu

t/ Il
po lapóznanIu slę V pneplsaml ustawy z dnla 5 czenľca 1998 r. o samorządzie powlatowym
(Dz. U. z2oĹ7.r.'poz. 1868), ziodnie z art.25c tej fustau4y oświadczam, że pośladam rvchodzące w skiad
malżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowlące mój ma|ątek odrębny:

t.

Zasoby plenlężne:

- środkl pienlęźĺte zgromadzone w z/



_ środki pienięźne zgromadzone w walucie obcej:

4. ĺnne nieruchomości:

tytul prawny, .................../.r{.

ilt.
1. Posladarń udziaĘ w spółkach handlowych z . udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców,'w których uczestniczą takie osoby - naleźy podać liczbę i emitenta udzialów:

7tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ublegĺym dochód w wysokości: ........7....
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rv. r
1. Posĺadam akcje w spółkach handlowych z udzialem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
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w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: ......'... ..........................
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v./7
Nabyłem(am) (nabyt mój małżonek, z wylączeniem mienia paynależnego do jegď majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu _ nale{ podać opis mienla l datę nabycia, od kogo:
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/vl!. ; y'
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółkit: ..il-t....,./.:ł..'U.;.i..?

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): tłł..!)......ł(.ę.ł;ĺlľ.,ĺ.ą...

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kledy): .,....r..........',/
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Ztego tytułu oslągnąłem(ęłam) w roku ubległym dochód w wysokoścl .........ľ......./...al..c......ł.a.Ul,..l.k.....
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Zobowiązanĺa pienięŹne o wartości powyżej 10 00o złotych, w tYm zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdanenĺem, w jakiej wysokości):
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czĘŚĆB

Pbwyższe oświadczenie skladam świadomy(a), lż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
nleprawdy lub zatalenie prawdý grozi kara pozbawienia wolnoścl.
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