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Uwaga:
1. osobą skladająca ośwladczenle obowlązana lest do zgodnego z prawdą stárannego l zupełnego wypelnlenla

każdel z rubryk.
2. )eżell posrczegflne rubry&l nle znaiduJą w konkretnym przypadku zastosowanla, należy wplsać .nle dotvcał,..
3. osoba skladaJąca oświadczenle obowĘzana ,est określĺć przynależność P9szczególny"n-_"6rii[Z_*

malątkowych, dochodów l zobowĺązań do majątku odľębnego l ma|ątku obtętego malżeńską wspótnośclą
maJątkową.

4. ośwladczenle o stanle ma|ątkowym dotycy matątku w kratu l za granlę.
5. ośwladczenle o stanle marątkowym obejmu|e równteż wĺerzytelnoścl plenlężne.
6. W częścl A oświadczenia zawarte są lnformacJe tawne, w częścl B zaś lnformac|e nletawne doĘczące adresu

zamieszkanla składalącego ośwĺadczenle oraz mletsca polożenla nleľuchomoścĺ.

po ?apoznanlu się z pneplsaml ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powĺatowym
(Dz. U. z 20Ĺ7 Í-'poz. 186'8), zf,odnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że pôs'ladam wchodzące w skíad
malźeńskleJ wspólności majątkowe| lub stanowlące mój majątek odrębny:
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_ środki pieniężne zgromadzpne w walucĺe obcej: .........l .lĺ....,.....Đp.!a.łzy.

!!1.

1. Posiadań 'udzialy w spólkach handlowych z .udzialem powiatowych osób prawnych lub
pnedsiębiorców,'w których uczestnlczą takie osoby - należy podać lĺczbę i eńitenta udzialów:

udzialy te stanowią pakiet większy nlżĹťf6 udziałów w spólce: .............../i.ĺt......Apj.-:(.L?..í..........................

Ztego Ęrtułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegfym dochód w uinysoko

2' Posiadam udziały w innych spólkach handlowych - na|eży **:.:::::.:.:::::::::.ľjäY.'.ł.ĺ.n.ł.:l,t.: 
.: .:. . , .

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegtymdochódwwYsokości:..,..I!.k,,...,iĐ.p:.l.!.(.?.1..,

tv.
1. Posĺadam akcje w spółkach handlowych z udzĺałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,



akcje te stanowaą paklet większY niżLo%akcji w spółce: ....ľ.ł'i......Đ.yIÍĺ27

Ztegotytułu o,iąenąłuä(;ffi;;;i;; il;;il;;;ä;il;k;;;.-.._....-- ./,/l>:.i.Ýi'-ł.i.ü...*

V.
Nabyłem(am} (nabył móJ małżoneĘ z wylączeniem mlenia paynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawneJ, Jednostek samorządu terytoriaInego, Ĺń
związków, komunalneJ osoby prawnej lub zwĺązku rnetropolitalnego następujące mienie, które poalegało
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.::...::.:...::.:... ..ü'j. ě.).ij.iiai.

vt.
1. Prowadzę dzialalność gospodarczą (należy podać formę prawną l pnedmlot dzlałalności):

: z tego tytulu osiągnąlem(ęĺam) 
",.oLu'uil"ffi ;đäil;;ffi;*;;i.;ä.J''.iä..:.:ää:ŕfliżi.:.:.:.:.

''.2.Zarządzam 
działalnością gospodarczą lub jestem przedstawiclelem, pełnomocnikiem takiej dzlałalnoścl' (należy podać formę prawną i pnedmiot dzlalalnoścl): ..................

.,"ä"i","i";;'ä;äi;ł'.i'i'äffi;'ň;ää;*y;;käi;.......ľ.1E_::.:'.ĐJ.n.:-č..L..í..-.....-....

- jestem czlonklem komlsjirewĺzyjnej (od kiedy): ................^/.iE.......Dĺł.

Ztegotytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubległym dochód * 
"^ý'ok;ś;;.:.:...&r.iô.:.ä!ji:Ľ.il7..,



działalności lub zajęć, z podaniem

tx.
Składniki mĺenia ruchomego o wartości powyżej 10 o0o zĺotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model irok produkcji): ................

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 00o zloĘch, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunkí, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości):



częŚĆB

Pbwyższe ośwĺadczenle skladam śwĺadomy(a), lż na podstawie art. 233 9 1 Kodeksu karnego za podanle
nieprawdy lub zatajenie prawdý grozi kara pozbawlenla wolnoścl.
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