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Uwaga:
1. osoba skladaJąca ośwĺadczenle oüowĘzana iest do zgodnego z prawdą starąnnego l zupďnego urygelnlenla

kaźdeJ z rubąlą
2. Jeżel|posłczególne rubrykl nle znalduJą w konkrďnyĺn przypadku zastosowanla, naleł wplsać "nle dotvczrr".
3. osoba skladaląca ośwhdczenle oboĺrĘzana Jest olaeślić pr:ynaleźność pgszczegótnych 

"Lł"aĺko*majątkowycłr, doďrodów l zobowiązań do malątktl odrębnego l malątku obtętego malźerlską wspótnośclą
maľątkową.

4. ośwtadczenĺe o íanle majątkowym dotyczy malątku w kra|u l za granĘ.
5. ośwladczenle o stanle majątkowym obelmuie równleżwlerzytelnośd plenlężne.
6. W częścl A ośwĺadczenh zawarte są lnÍorrna{e.taĺrłne, w częśd B.zaś lnfoľmac|e ntetawne dotyczące adresu

(mbtse ratrudnlenla. stanowlsko lub ńnt<dal 
-rÝl"!t""""""

po ?apoznanlu slę z przeplsaml ustawy z dnlą 5 czqrwca 1998 r. o samoäądzle powiatowym
(Dz. U. z2oL7 Í.'poz. 1868l, zfodnle z arL 25cteĺüstawyoświadczam, że pbsladam wchodzące w sklad'
maĺżeńskiej wspólności majątkowel lub stanowĺące mój maJątek odrębny:

t.
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na h^/otę:

w spólkaďr handlowyďl z .udzialem powiatowyďr osób prawnych tub
takie ósoby- należy podać lĺczbę,| enittenta udzialó.ĺr:

Iil.
1. Posladań "udztały

przedslębiorcóW,'w
O-ćż1z

udzlały te stanowaą pakiet więksry nlżĹÜ26 udziałów w spólce: .......

Ztegoqŕtulu osiągnąlem(ęlam) w roku ub|egÍym dochód w wYsokoścl:

2.

rv.
1. Posiadarn akcje w spóĺkach handlowych z udzialem powiatowych osób pryplŤ lub_pnegĘiębiorców,

w których uczestnlczą takie osoby- należy podać liczbę i emltenta akcli: ......í.(.I.{;.......ś.4..c-



akcje te stanowią pakiet więkzy nlż70% akcjiw spółce:

v.
Nabyłem(am) (nabyĺ mój małżoneĘ z wylączenaem mlenla przynależnego do jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, lnnej państwowej osoby prawneJ, Jednostek samorządu terytorĺalneto, icľ,
związków, komunalneJ osoby prawneJ lub zwlązku metropolitalnego następujące miqnle, którę psdlesałozwlązKow, KomunalneJ osooY Prau/neJ lub zwaązku metropolitalnego następujące ąiqnle, którę psdlesało
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': Z tego tytuł" ";d;;ł..(;ilü;;i.ffii;giä'ö;äi dochód wwysokoścl;,'.:,mł.:.:.:.,ę{:Ž-żr:ĺ-;
',''z.zan,ądzam dzĺałalnośđą gospodarczą tub Jestem pnedstawiđglem, pďngmo9niklem takiej dzlal:{|;:;;iá

, (nąleży podać formę prawną l pnedmlotdzlalalności): ..........{.Z/(........€"erŕ(uř-........:....................

7tego tytulu osiągnąlem(ęłaml w roku ublegÍym dochód w wYsokośclz ...../-

z tego tytulu osldgnąłem(ęlam) w roku ublegÍym dochód w wpokoścl: ...........
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x.
Zobowiązanla pleniężne o wartośđ powyżeJ 10 0oo złotycfi, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakíďr zostaty udzielone (wobec



czĘść B

Pbwyższe oświadczenle.skladam'śwladomy(a), lż na podstawie art.233 ś 1Kodeksu karnego za podanle
nleprawdy lub zatajenie prawdý grozi kara pozbawlenla wolnoścl.


