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1' osoba składająca oświadcrenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego l zupelnego wypelnlenla

każdej z rubryk.
Jeżeli posrczególne rubrykl nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowanla, należy wplsać "nle dotvczv".
osoba składająca ośwladczenle obowiązana jest określić przyna|eżność poszczególnych skladnlków
majątkowych, dochodów l zobow|ązań do majątku odrębnego l majątku objętego malżeńską wspólnośclą
majątkową.
oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy ma|ątku w kraju l za granlcą.
oświadczenie o stanle majątkowym obeJmuJe ľównleż wlerzytelnoścl plenlężne.
W częścl A ośwladczenia zawarte są lnformacje Jawne, w częśc| B zaś lnformacle nlejawne dotyczące adresu
zamieszkanla skladającego ośwladczenle oraz mleJsca polożenia nleruchomoścl.
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' (miéjsce zatrudnlenia, stanowisko lub funkcja) l 1

po zapoznanĺu się z przepisami ustawy z dnĺa 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 20L7 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy ośwĺadczam, że pośiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne:
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- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..........
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].. Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
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Z tego tytułu osiąBnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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1' Posiadam akcje w spólkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
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akcje te stanowĺą pakiet większy niż70% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego 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 podĺegało
zbyciu w drodze przetargu - naleźy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:
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1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubĺegłym przychód i dochód w wysokości: ..,.,''............
2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym d.ochód w wysokości:
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x.
Zobowiązanĺa pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
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lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzĺałalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
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czĘść B

Powyższe oświadczenie
nrcprawdy lub zatajenie

skladam świadomy(a), iż na podstawie
prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

1 Kodeksu karnego za podanicart. 233 $
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