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Uwaga: \
1. osobą składająca ośliadczenle obowiązana teĺ do zgodnego z prawdą starannego l zupelnego u41pelnlenla

każdeJ z rubryk.
2. leżeli posłczegélne rubry&l nle znatdują w konkretnym przypadku zastosowanla, należy wplsać .nle dotvczv".
3. osoba skladaJąca oświadczenle obowĘzana ,est określĺć przynależność pgszczególnych iłr.a.'lLo*

malątkowYch' doďtodów l zobowĺązań do maJątku odrębnego l matątku ob|ętego malżeńską wspólnośclą
maJątkową.

4. oświadczenle o stanle marątkowym dotycry maJątku w kraJu l za granlą.
5. ośwladczenle o stanle maJątkowym obeJmule równleż wlerzyte]noścl plenlęźne.
6. W częścĺ A oświadczenia zawarte ą lnformacje lawne, w częścl B'zaś lnformac|e nletawne doĘczące adresu

zaľnleszkanla sklada|ącego oświadczenle oraz mlelsca polożenla nleľuchomoścl.

po aapoznanlu sĺę z pzepisaml ustaWy z dnia 5 czerwca 1998
(Dz. U. z 2oĹ7 í.'poz. 1868l, zlodnie z art. 25c tej ustawy ośwĺadczam,
małżeńskiej wspólności maJątkowei lub stanowlące móJ majątek odrębny:

t.

r. o samorządzie powiatowym
że pośadam wchodzące w sklad
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Posĺadań udziaĘ w spólkach handlowych z . udziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców,'w których uczestniczą takie ósoby - należy podać liczbę i eniitenta udzlalów:

U

udzialy te stanowią pakiet więkzy nlź 10% udzlalów w spólce: .....v".'\"-.... ,..ĺ"Lrv:ť,*1..ł:"(.......tv
ZtegoĘ1tulu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegĺym dochód w wysokości: ...........ra.!){.........ĺ.('ĺĺ.,4.!*ť7....

2. Posiadam udziały w lnnych spółkach handtowych - należy podać liczĘ l emitenta udzlalór,y: ....ł...Jl.....'......

'..u\ l.ł.., LlL :ľ.r1...(. : 1 r-
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akcje te stanowĺą pakiet więks zy niŻ ho%akcji w spółce: ........ľuiĺ... ..ĺM-Iyt.tl-w...

Ztego tytulu osiągnąłem(ęlam) w roku ublegĘm dochód w wysokoścl: ..........................
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Ztego t1Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........................í,lu.(,..tt.u]ľ{..i.l*.

Nabyłem(am} (nabył mój malżoneĘ z wylączeniem mlenla pnynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, lnnej państwowej osoby prawneJ, Jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitatnego następujące mienie, które ĺpodlesalo
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Vĺll.
lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia |ub ĺnnej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego Ęfiulu:
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Skladnikí mĺenia ruchomego o wartości powyżej 10 0o0 złotych (w pnypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model irok produkcji):

Zobowíązania pieniężne o wartości powyźej 10 0oo złoĘch, w tYm zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, 1jakiej wyspkości):

I



Pbwyższe oświadczenle skladam świadomy(a), lź na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanle
nleprawdy lub zataJenie prawdý grozl kara pozbawienla wolnoścl.
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