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Uwaga:
1. osoba skladająca oświadczenle obowĘzana |est do zgodnego z prawdą starąnnego l zupelnego wypelnlenla

kaźdet z rubryk.
Jeźeli poxczególne rubrykl nle znaldują w konkľetnym prrypadku zastosowanla, naleĘ wplsać -nle dotvczYl.
osoba sk{adaJąca ośw'radczenle oboĺrĘzana |est określić przynależność pgszczególnych sktadnlków
maiątkowych, doďrodów t zobowlązarí do majątku odrębnego l ma|ątku ob|ętego maiżeĺńską wspólnośclą
maJątkową.
ośwladczenle o śtanle majątkowym dotycy ma|ątku w kĺa|u l za granlcą.

ośwĺadczenle o stanle malątkowym obejmu|e równleż wĺerzytelnoścĺ plenlężne.
W częścl A ośwja'dczenla zawarte ą lnformace.|awne, w €zęśd B.zaś.lnformac|e nletawne dotyczące adresu
zamieszlcanla skladalącegô ośwladczenle oraz mlelsca położenla nleruchomoścl.
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(ĺnldsce iatrudnlenh. stanowĺsko tub funkcal

po ?apoznanlu się z pnepĺsaml ustawy z dnią 5 czenľca 1998 r. o samonądzie powiatowym

io'. u. z 2oĹ7 Í.'poz. 1868). zfodnie z art 25c tej ustawy oświadczam, że pbs'ladam wchodzące w sklad
maĺźeńskĘ wspólności majątkoweJ lub stanowĺące móJ ĺnaJątek odrębny:
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ztego tytulu ósiągnąłem(ęlamlw roku ubiegtym prrychó,d ldochód w w1nokości: .........................:...............
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1. Posladań '-udziaĘ w spótkaďr handĺowyďr z .udziałem powlatowych osób prawnych tub
przedslębĺo rów;w któryďr uczestnĺczą takie ósoby - należy podać liczbę,l eniitenta udziałó:ľ:

udztalytestanowiąpakiétwięksrynlżĹÜ)6udzlallww9pólge:'......:.'..i.......

Ztego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ublegĘm1dońódg wYsokośpi: ....................

2. Posiadam udziaty w lnnyń spólkaď handlowycll- należy podać liąĘ | emitenta udzlałów:

tv.
1. Posiadam akcje w spólkach handlorĺ4ych z udzialem powiatowych osób prawnycłt lub pnedslębiorców,

w Kórych uczestnlczą takie osoby - na|eży podać liczbę'i emitenta akcji: ......'... ...........................



akcje te stanowią pakiet więkzy nlżLo% akcji tť spółce:

Ztego Ą1tulu oslągnąlem(ęlaml w roku ublegtym dochód w wysokoścl: ..................
2' Posladam akcje wlnnychspółk"* n""o'::i-lř-:.ffiľł.ł'J'ř':.::ľ::::::llll_._._:-.........'.'.'.'.'.'.'.':
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V.
Nabylem(aml (nabyÍ móJ malżorteĘ z wy{ączenlem mlenla przynależnego do Jego maJątku odrębnego)od Skarbu Państwa, lnnej państwowej osoby prawneJ, Jednostek samoľządu terytorialneĚo, ĺcľr
związków, komunalneJ osoĘ prawnej lub zwlązku metropolľtalnego następuJące mienle, które poaleeało
zbyciu w drodze przgtargu - nale{ podać opls mlénla l datę nabycia, od kogo: j..................
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- osoblścle ....................................^ĺ.(á....n.pLí. .?-?.:ĺ...
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Z teeo t6utu osiągnąłem(ęlaml,w roku ublegtymĺlochód-w wysokoścl:
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vill.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzialatności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
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Składniki mlenia ruďromego o wartości powyżej 10 ooo zlotyďr (w przypadku poJażdów mechanicznych

X.
zooo*iąranla pleniężne o wartośd powyżet 10 ooo zlotych, w tYm zaciągnięte kredyty i pożyczkĺ oraz

ä"l.:1ĺ:.i" j;-e fu:::*ĺri"o".1"s", w związku z jakim zdaneniem, w.iakiej wysokości):



cz?śĆ.B

Powy;sz9 oswlactczenle.s|dadam świadomy(a), lż na podstawie art. 233 5'1 Kodeksu karnego za podanle

nleprawdy tub zatajenie prawdý grozl kara pozbawien|a wolnośc{.
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