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Uwaga:
1. osobą skladąJąca ośwĺadczenle obowlązana iest do zgodnego z prawdą $arąnnego l zupďnego wypelnlenla

każde| z rubrylc
2. leżel|posrczególne rubqŕl nle znaldutą w konkretnym prr1ęadku zastosowanla, naleĘ wplsaé 5!e do.wczv].
3. osoba skladaląca oświadczenle obourĘzana lest okreśĺĺć prrynaleźnoff pgszczególnych sktadntk]w

maiątkowy.ch, dodrodów l zobowĺązałĺ do maJątku odrębnego l maJątku obtętego malĺeńską wspótnośclą
marątkową.

4. ośwladczenle o íanle malątkowym doĘrczy malątku w kraJu l za granĘ.
5. ośwladczenle o stanle matątkowym obeJmule ró*łnleż wĺerrytelnośc{ plenlężne.
6. W częścl A ośľiadczenla zawarte ą lnforĺna{e.rat'ne, w częśd B.zaś lnformacte nletawn€ dotyczące adresu

zamĺeszt<anla składająęego ośĺriadczenle oraz mletsca pďożenla ńleruďromośd.

po ?apoznanlu slę z pneplsaml ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samoäądzle powiatowym
(Dz. U. z 20L7 J.'poz. 1868)' zlodnle z arL 25c tej fustawy oświadczam, że pbsladam wchodzące w skiad '

malżeńskĘwspólnoścl majątkowe| lub stanowlące mój maJątek odrębny:
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rv.
1. Posĺadam akcje w spółkach handĺowych z udzialem powiatowych osób- prlwqyĄ!-gb pnedsiębiorców,

w których uczestnlczą takie osoby - należy podać liczbę'i emltenta akcliz ł1,Lł!.í;,,u!/.!..ĺ..9..?.l...........,...........

ilt.
1. Posĺadam "udziały w spólkaďr handlowyďr z .udz(alem powiatowYch osób prawnych lub

przec;sięblo rów;w Kóryďr uczestniczą tikie qs9by; nalęży podać liczbę'i eniłtenta udzialó-rł:

2.

,łz'r 3.*



akcje te stanowią paklet większy nlż7o%akcjiw spđce: ...Ąĺ.ľl.í:....,Đ.::i.(.J...Ć:..:|..:l.

V.
Nabylem(am) (nabyf mój małżoneĘ z wylączeniem mlenla przynależnego do Jego maJątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, inneJ państwowej osoby prawneJ, Jednostek samorządu ter6orialneĚo, lcľl
związków, komunalneJ osoby prawnej lub związku metropolitalnego następuJągę Ínle!le.-(tórę oJatu*.io
zbyciu w drodze przetargu _ nale{ podać opis mlenta l datę nabycĺa, od kogo: ,(.ĺ.l.ł.:-..:)!.:.I.|/..('.:!.1......-.:-.

vt.
1. Prowadzę dzĺałalność gospodarczą (należy podać formę prawną i pnedmlot dzlalalnoścl) z ÁrlLl;...!.+;!.:L.q.a..ĺ.

_ osoblście Á.(.tł?..)ś,.ĺJ áČ.1...

ztego tytulu osl{gnąłem(ęĺaml w roku ublegtym dochód w wysokości: ĺ(l.t..0.kI:t.Š.?.
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lub innej dzialalności zajęć, z podaniem
'ť;....

tx.
Składniki mienia ruďlomego o wartości powyżej 19.0oQ zlo_tych (Ľ.prrypadĺ<u pojazdów mechanicznych

należy podaćmarkę, model irok produkcjl|: Ał.-(!,í...-!)-(<t..-(,..:.:-...ĺ.-. """""'..:..........

x.
Zobowiązanla pleniężne o wartości powyżeJ 10 0oo zlotych, w tYm zađągnięte kredyĘ i pożyczki oraz

warunki. na iakiďl zosta.ły udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości):
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częśĆ,B

Pbwyższe ośwĺadczenle.skladam śwĺadomy(a), lż na podstawie art.233 51Kodeksu karnego za podanle
nleprawdy lub zatajenie ppwdý grozi kara pozbawienla wolnoścl.
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