
?M"íb?-'-
------4L^ą.2o@

u/O
s'ĺ 

^Í'ř{ 
) j$'tr'iV{ ;, 1,1 1 14, ĺA.l'(.ĺ W tl

\^,\9,Ąĺ1p 2ą,a5 20l2u

',,,,, ,,',,',ffit'
tv { l Llsk ll .Žlll,tl1il

'lľ;*'"^l7 :0l- 20ĺB ;*
', ,*H# *' *9Ą;W,3'

vOSWIADCZEN! E MA'ATKOWE

z.
3.

4.
5.
6.

(mlejscowość)

Uwaga:
1. osoba skladająca ośwladąenle obowlązana |est do zgodnego z prawdą starannego t zupełnego wypełnlenla

każdel z rubryk.
Jeźell posrczególne rubrykl nle zna|dują w konkretnym przypadku zastosowanla, naleźy wplsać 'nle dotvczv,,.
osoba składaląca ośwladczenle obowĘzana |est określić przynaleźność poszczególnych skladnlków
maiątkowYch, dochodów l zobowĺązałí do malątku odrębnego l ma|ątku oblętego malżeńską wspólnośclą
majątkową.
ośwladczenĺe o stanle maJątkorľym dotyczy maJątku w kratu l za granĘ.
ośwladczenĺe o stanle majątkowym obelmuJe równleź wlerzytelnoścl plenlęźne.
W częścl A ośwladczenla zawarte ą lnÍormac|e tawne, w częścl B'zaś lnformac|e nleJawne doĘczące adresu
zamleszkanla skladatącngo ośwladczenle oraz mlelsca

P.........7. _......l..1 
^.v.á.ve ut

iatĺudnlenla, stanowlsko |ub funĘal

po ?apoznanlu slę z pneplsaml ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samorządzle powiatowym
(Dz. U. z2oL7.r.'poz. 1868), ziodnie z art. 25c tej i.lstawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skiad
malżeńskle.l wspólności majątkowei lub stanowlące mój majątek odrębny:

t.

:lľJrľi::lľ,'lľ; zgľomadzone wwalucle polsklej: .,.............::!ĺp-.5...!..t.3..r.ł..czł

nleľuchomoścl.
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ril.
ĺ. posiadam "udziaĘ w spótkach handlowych z . udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębĺorców,'w których uczestnlczą takie osoby- należy podać ticzbę l emitenta udzialóĺĺ:

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: ......,... ..........................
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v.

akcje te stanowią pakiet większY niŻ10% akcji w spółce:

Nabyłem(aml (nabył mój małżonek, z wy{ączeniem mienia przynależnego do jegá 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 _ naleźy podać opis mlenia l datę nabycia, od kogo:

taklej dzlałalności
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z podaniem

tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 0oo złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

Zobowĺązania pieniężne o wartości powyżej 10 00o złotych, w tYm zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenĺem, w jakiej wysokości):
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czĘŚĆB

P'owyższe oświadczenie skladam świadomy(a), lż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanĺe
nieprawdy lub zatajenie prawdý grozi kara pozbawienia wolnoścl.
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