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Uwaga:
1. osoba skladaląca ośwladąenle obowiązana iest do zgodnego z prawdą starannego l zupelnego wypelnlenla

każdel z rubryk.
Jeźeli posłczególne rubrykl nle zna|duJą w konkretnym prrypadku zastosowanla, należy wplsaé "nle dotvczv,,.
osoba składatąca oświadcrenle obowĘzana test określić przynależność poszczególnych składnlków
majątkowych, dochodów l zobowiązań do malątku odrębnego l marątku obtętego malżeńską wspólnośclą
majątkową.
oświadczenle o stanle maiątkowym dotycuy maJątku w kratu l za granlę.
oświadczenle o stanle malątkowym obelmule równleź wierzytelnoścl plenlężne.
W częścl A ośwladczenla zawarte są lnformacte |awne, w części B'zaś lnformacte nleJawne doĘczące adresu
zamleszkanla sklada|ącego ośwladczenle oraz mleJsca połoźenla nleruchomoścl.

po ?apoznanlu slę z przeplsami ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samoŕządzle powiatowym
(Dz. U. z 2oL7 .r.'poz. 1868), ziodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że postadam wchodzące w skiad
malżeńsklej wspólności majątkowej lub stanowlące móJ majątek odrębny:
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1. Posladań "udzlały w spólkach handlowych z . udziałem powiatowYch osób prawnych tub

przedsiębiorców,'w kórych uczestniczą takie osoby- należy podać liczbę i emitenta udzialóĺĺ:

;'i"i;ä;ili;ä;ŕ;;ńđilääffi;;;;i;;;':ä"n:.::.?:!ł:/:]Ił....:......:..:.::-...-.-:.-.

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubległym dochód w wysokości: ..-.A...(...(*rł.ř.ęt......

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - należy podać liczĘ i emitenta udzlałów: ..

..........,. łła.ď-.,,,,..u.k/.
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lv.
1. Posiadam akcje w spólkach handlor,uych z udzialem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,



akcje te stanowią pakiet większy niż 70% akcji w spółce: ľ.|.,.ś....ę.!:=.:...]..'rŁ..............//
Ztegotytulu oslągnąlem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości : .............A.';.i....*:':.rI:;"'::...':.....:.::.::

2. Posiadam akcJe w innych spólkach handlowych - należy podać lĺczbę i emltenta akcji: ..........:..:.ł...................
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V.
Nabyłem(am) (nabył móJ małżonek, z wýączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawneJ, jednostek samorządu terytorialnego, lch
związków, komunalneJ osoby prawnej lub związku rnetropolitalnego następuJące mienie, które podlegało
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vt.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmlot dzlałalności):



vilt.
lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej dzĺałalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego Mułu: ...t..!.ł.'.........
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x.
Zobowĺązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zlotych, w tYm zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki/ na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenĺem, w jakiej wysokości):

tx.
Składnikĺ mĺenia ruchomego o wartości powyżej 10 0o0 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model,i rok produkcjil' ................ .......)i.:\.......
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czĘśĆ B

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