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Uwaga:
1. osoba skladą|ąca ośwĺadczenle obowlązana test do zgodnego z prawdą staÍąnnego l zupelnego urypelntenla

każdej z rubry*.
2. leźell posłczególne rubrykl nle znaldutą w konkreürym prrYpadku zastosowanla, należy wplsać @tvctv".
3. osoba ĺk{adaJąca ośtrłiadczente obowĘzana test określĺć pr:ynależność poszczególnych .łt"anlto"'

maiątkottłych, dođrodów l zobowĺązań do malątĘu odrębnego l matątku obtętego'małĺeĺską wspólnośclą
marątkową.

4. ośwladczenle o śtanle ma|ątkowym doĘrczy maJątku w kra|u l za granlcą.
5. ośwladczenle o stanle maJątkowym obetmu|e równleżwlerzytelnośd plenlęźne.
6. w częścl A ośwĺa.dczenla zatirĺarte są lnforĺna{e fatľne, u, Gzęśđ B.zaś.lnformac|e nlelawn€ dotyczące adresu

zamleszt<anla skladalącegil ośĺńadczenle oraz mle|sca poloźenla ňleruďromośd.

po ?apoznanlu slę z pľzeplsaml ustawy z dnią 5 czerwca 1998 r. o samonądzle powiatowym
(Dz. U. z 2oĹ7 r.'poz.186al. zlodnle z arL 25c tej ustawy oświadczam, że pbsladam wchodzące w skiad '

malże ńsklel ws pólnoścĺ maJątkowet lu b sta nowtące móJ ma|ąte k odrębny:

t.

7asoby plenlęźne: ], ,

- środki plenlężne zgromadzone wwalucle polsklej: ...........',.^/.!.u.ĺ.!,*.
ýd'ĺ(wl



o wartości:

ilt.
1. Posladam "udziały w spólloďr handlowych z .udzialem powiatowyďr osób prawnych lub

przedsiębio rúw,'w któryctr uczestnlcŻą takie ósoby- należy podać liczbę i eniłtenta udzialów:

),'ĺ..............
...................j ...é...............

udzlaly te stanowią pakiét wĺęksry nlż 10% udzialów w spólce: ................|j..;.j.....'..!..:...........;l.........

Ztegotytulu osĺągnąlem(ęlam) w roku ublegÍym doďród w rv'ysokości' ...-...-...-'.....1..-...........'....i:..---:............

2. Posiadam udzĺaty w lnnyďr spólkach handlowych - naleł podać liczĘ l emitenta udzla|ów: ....,.,...i...'..:.{.....

7tegotytulu osiągnąłem(ęlam) w roku ublegtym dochód wwysokości: ...........,lrl......;l.i.;.:....'....].......1............

rv.
1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udzialem po',ĺ/iatowych osób prawnyc,lr lub pnedsiębiorców,

w których uczestnlczą takie osoby - należy podać licebę i emitenta akcji: ......'... ...........................



ztego qÉułu osiągnąłem(ęlam) w roku ublegtym dochód w wysokości: ............._............:........l...:........^_'

V.
Nabyĺem(am} (nabyt mój malżoneĘ z wylączeniem mlenla pzynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, lnnej państwowej osoby prawneJ, Jednostek samorządu terytorialneto, icľl
związków, komunalnej osoby prawnej lub zwlązku metropolitalnego następuJące mienie, które pooleeało
zbyciu w drodze przgtargu - nale{ podać opis mlenia l đatę nabycia, od kogo:

vt.
1. Prowadzę dzialalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmlot dzlałalności): ................

- wspótnle z innyml osobaml ..................................:.:.-.._.._..:*_..-....-_:-.-...-.................:'

Z tego sulu osĺągnąłem(ęłam} w roku ubiegtym prrychód l dochód w wysokości: .................
Z.Zanądzam dzĺałalnością gospodarczą lub iestem przedstawidelem, pďnomocniklem takiej dzlałalnoścl

(należy podać formę prawną l przedmlot dzlałalnoścl)i ...........;...............*........'......ĺ.................:.........

- jestem członklem komlsjirewlzyJnej (od kledy): ....l-:.............

Z tego tytulu oslągnąlem(ęłam) w roku ublegĘm dochód w w6okości:



vilt.
lnne dochody osiągane z tytu{u zatrudnienla lub innei dzia{alności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskĺwanyďt z lożdego \ĺtułu: .-.............

tx.
Sktadnlki mlenia ruďtomego o wartośd powyżei 10 ooo zlotyďr (w przypadkÚ poiażdów mechanicznych
naleźy podać, mar'kę, model i rok produkcjl): ._...__............

i...............
ft.i / .'

..............:.-'.k.!..Ý.........}ł

x.
Zobowiązanla plenlęźne o wartośd powyżel 10 0o0 zlotYch, w tYm zađągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunkĺ, na jakiďr zostały udzleĺone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, wJakieJ wysokości):



czĘŚĆB

Pbwyższe oświadczenle sk{adam świadomy(a), lż na podstawie art. 233 9 1 Kodeksu karnego za podanle
nleprawdy lub zatajenie ppwdý Brozĺ kara pozbawlenla wolnoścl.
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