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Uwaga:
1. osoba skladająca oświadcrenle obowlązana lest do zgodnego z prawdą starannego l zupelnego wypelnlenla

każdeJ z rubryk.
Jeźelĺ posrczegflne rubrykl nle zna|dują w konketnym prrypadku zastosowanla, należy wplsać .nle dotvczv".
osoba skladaląca oświadczenle obowĘzana ,est określĺć przyrraleźność pgszczególnych 

'Li"aĺło*malątkowYch, doďrodów l zobowĺązań do majątku odrębnego l ma|ątku ob|ętego malżeńską wspólnośclą 
'

majątkową.
ośwladczenle o stanle ma|ątkowym dotĺczy maJątku w kratu l za gľanĘ.
oświadczenĺe o stanle maJątkowym obeJmu|e równleż wlerzytelnoścl plenlężne.
W częścl A ośwladczenla zawarte ą lnÍormacJe ta$'ne, w częścl B.zaś lnformacte nletawne doĘczące adresu
zamleszkanla skladatącego ośwĺadczenle oraz mĘsca polożenla nleruchomoścl.

po 7apoznanlu slę z pneplsaml ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samonądzie powlatowym
(Dz. U. z 20Ĺ7 Í.'poz. 186'8), ziodnie z art. 25c tej fustawy oświadczam, że pbs'ladam wchodzące w skiad
małżeńskĘ wspólnoścl maJątkowei [ub stanowlące móJ majątek odrębny:

t.

Zasoby pienlężne:

- środkl pienlęźĺte zgľomadzone w walucle polsklei: ...

i'fÍ;.I.:;:,:;;.:i:ĺ:.'.'.:..:.:.:.:.:.:.:?.:j2.:n:.'.;fä.rz:.z;r.ä:;ä::::::



ilt.
Ĺ.

z,

prawnych lub pnedsiębiorców,



akcje te stanowią paklet więks zy nlż lo%akcji w spólce: ..-....... . . ..r/..l.ł..c....i.(ł. "ĺł Ł?

ĺ /z i/',

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżoneĘ z wylączeniem mlenia paynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawneJ, Jednostek samorządu terytoria!nego, Ĺń
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku rnetropolitatnego następuJące mlenle, które poalegało
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1. Prowadzę dzialalność gospodarczą (naJeży podać formę prawną | pnedmlot dzlatalności): ................

-wspólnlezinnymlosobami,.,,.-,.,!../..!..(......(.,..Í..:..!.3...z............................

ZtegoĘŕtułuo,iągnął.äiffiüäffii;;ffi;đä;;;ffiň;;;;;:;;;,,".:,riŠrm.::.:.:ž.ťi,'":!:iI;i)ząz'ĺś
,,Z.Zanądzam działalnośđą gospodarczą lub jestem przedstawiclelem, pełnomocniklem takiej dzlalalnoścl

(naleźy podać formę pnwną l pnedmlot dzlałalnoścl): .................

(....|ł,

- jestem czlonklem komlsJirewlzyJnej (od kiedy): ::i.t:,p:,ŕ-2:ľ2
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Zobowiązanla pieniężne o wartości powyżej 10 00o zloĘch, w tYm zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenĺem, w jakiej wysokości):



czĘśĆB

Pbwyższe oświadczenle skladam świadomy(a), lż na podstawie art. 233 5
nleprawdy lub zatajenie prawdý grozĺ kara pozbawlenla wolnoścl.
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