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Uwaga:
1. osobą skladą|ąca oświadczenle obowlązana |est do zgodnego z prawdą starann€go l zupelnego r,r4ypelnlenla

każdel z rubryk.
Jeźeli poslczególne rubrykl nle zna|du!ą w konkľetnym prrypadku zastosowanla, nateży wplsać "nle dotvczv".
osoba sklada|ąca ośwladczenle obowĘzana lest określlć preynależność poszczególnych skĺadnlków
malątkowych, dochodów l zobowĺązań do malątku odrębnego l malątku obtętego malżeńską wspólnośclą
malątkową.
ośwladczenle o stanle malątkowym doĘczy maJątku w kratu l za granlę.
ośwladczenle o stanle malątkowym obelmule równleź wlerzytelnoścl plentężne.
W częścl A ośwladczenla zawarte są lnformacle'tawne, w częśct B zaś lnformac|e nle|awne doĘczące adresu
zamleszkanla skladalącego ośwladczenle oraz mle|sca położenla nĺeruchomoścl.

po ?apoznanlu się z pneplsaml ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samorządzle powiatowym
(Dz. U. z 2oL7 .r.'poz. 1868), ziodnle z art. 25c tej 'ustau4y oświadczam, że pos'ladam wchodzące w skład
malżeńskleJ wspólności maJątkowej lub stanowlące móJ majątek odrębny:
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Muł prawny: ....................

Itt.

1. Posiadań udziaĘ w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców,'w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udzialów:

udziały te stanowaą pakiet większy nlżLQ% udziałóry1v spý|ce:udzialytestanow'ą*:::l::-:']I:ŻŻT-)::.'.?|.i#á.iť}ž|'ł).

2. Posiadam udziały w innych spólkach handlowych - należy

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

iemitenta udzialów:
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1. Posĺadam akcje w spółkach handtowych z udzĺałem powiat/wych osób prawnych lub przedsiębiorców,
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Nabyłem(am) (nabyt móJ małżonek, z wýączeniem mienia pnyńa\eżnego do jego 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 mlenia i datę nabycia, od kogo: j...................

_ 
f:::: :::::::::::*j::::j]lľ: ::: : :!:!::7Í: . ;' Íť:Y:Í7'

- jestem czlonkiem rady nadzorczeJ (od kledy): ................/.,(,.ć'<|:.....'....ć.(&:.kĺŕ...{-.......'.....,.
................... .................-.Ji ,.....r!.........(.

- jestem członklem komlsJĺrewlzyjnej ("d kiJ;)';. ...:...:;.iśźi:.::::j:uti.łĺ,:/::....:.:....:
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vill.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej podaniem

...úJ.a.

tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 0o0 zĺotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

Zobowiązania pienlężne o wartości powyżej 10 00o złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakĺch zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
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Pôwyższe oświadczenle skladam świadomy(a), lż na podstawie art. zs3 s
nieprawdy lub zataJenie prawdý grozi kara pozbawienia wolności.

1 Kodeksu karnego za podanie

,7
,ĺ,//-,

. /...4a*. : 1../...........
' (podplsl \-Ź


