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po 7apoznantu slę z pzeplsaml ustawy z dnią 5 czerwca 1998 r. o samoäądzle powiatowym
(Dz. U. z 2oL7 r:poz.186'8l, zf,odnle z arc 25c tej ustawy oświadczam, że pôsladam wchodzące w skiad '

malżeńskĘ wspólności majątkowel lub stanowlące mój majątek odrębny:
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Uwaga:
1. osoba skladą|ąca ośwĺadczenle obowĺązana iest do zgodnego z prawdą starąnnego l zupelnego tr41pelnlenla

kaźdej z rubryk.
Jeźeli poxczegélne rubr1fil nle ma|dują w konkretnym preypadku zastosowanla, należy wplsać "n!e dotvczrŕ".
osoba skladaląca ośuriadczenle oboĺłĘzana lest określlć prrynaleźnoff poszczególnych 

"Lt.anlł3řmajątkowych, dochodów l zobowlązalĺ do maJątlu odrębnego l maJątku obiętego maiterĺską wspótnośclą
maJątkową.
ośwladczenĺe o śtanle maJątkowym dotyay maJątku w kraJu l za granlę.
ośwladczenle o stanle maJątkowym obe|mu|e równleż wlerżYtelnośđ plenlężne.
W częścl A ośwĺadczenia zawarte ą lnforma{e Jaĺrne, w częśd B.zaś lnformac|e nĘawne dotyczące adresu
zamĺesztcanla skladalącegô ośwladczenle oraz mletsca poloźenla nleruchomośd.
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ilt.
1. Posĺadani 'udzlały w spólkaďr handlowyď z .udzialem powiatowyďl osób prawnych lub

przedsiębiorów;w któryďr uczestnĺczą takie ósoby- należy podać liczbę l eniitenta udzialó_w:

udzialy te stanowią pakĺet większy nlź 1o% udzlalów w spólce: ........ł7.l-.:t,..c....*.|L.u:Iv!9*;/.......................

7tegoq6ulu osiągną{em(ęlam) w roku ublegÍym doďród w wysokości ..-.......zkk:-t.....łk*!ľ.vik!.?..........

2. Posĺadam udziały w lnnyďr spólkactr handloĺ,rłych - należy podać liczĘ i emitenta udzlalów: .,,.:k !.9.Í,....é.9Ś.T "1 c',

Ztego $ulu osĺągnąłem(ęlam) w roku ublegtym doc{ród w wysokoścĺ: ..ĺL.ę..(..!.:....:ł!,t-:!..d,ś*:.t......1............



akcJe te stanowią paklet większy nlż 7o%akcji w spółce: ................łk!r!.........i(*!/.r1:.u*ĺ.tr

V.
Nabylem(am) (nabył mój małżoneĘ z wy{ączeniem mlenla paynależnego do Jego maJątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, lnnej państwowej osoby prawneJ, Jednostek samorządu terytorialneio, řcľr
związków, komunalneJ osoby prawnej lub zwlązku metropolitatnego następujące mlenle, które pJdlegało
zbyciu w drodze przgtargu - nalefu podać opis mlenla l datę nabycla, od kogo:

il i. i:...'.,'.'. aI * :' il/. ii)

vt.
1. Prowadzę dzlalalność gospodarczą (należy podać formę prawną l przedmlot dzlałalnoścĺ):

7tego tytu{u osi{gnąlem(ętam) w roku ubĺegÍym dochód w wysokoścl: .......



vilt.
lnne dochody oslągane z rytulu zatrudnienla lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskĺwanych z każdego tytulu:

tx.
Sktadnikĺ mĺenia ruďlomego o wartośd po,rvy'źei 10 0oo zlotyďr (w pr:ypadku pojażdów mechanicenych

x.
Zobowiązanla plenĘżne o wartośd powyżeJ 10 ooo zlotyctr, w tym zacĘgnięte kredfi i pożyczki oraz
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czĘŚĆB

Pbwyższe oświadczenle skladam'świadomy(al, lż na podstawie art. 233 9 1 Kodeksu karnego za podanle

nie prawdy lub zatajenĺe prawdý grozl kara pozbawlenla wolnoścl.
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