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Uwaga:
1. osoba skladą|ąca ośwĺadczenle oüowlązana lest do zgodnego z prawdą starąnnego l zupelnego wypełnlenla

kaźdeJ z rubryk
2. Jeźell poxczegllne rubqĺ*l nle znaldują w konkretnym pr:1ęadku za*osowanla, należy wplsać !!e doĘczv".
3. osoba skladaląca ośurladczenle obowĺązana test okrďllć prrynaleźność poszczególnych skladnlków

malątkowy'ch, doďrodów l zobowĺązań do maJątĘu odrębnego l matątku obtętego'mai:eĺską wspótnośclą
ma}ątkową.

4. oświadczenle o stanle maJątkowym dotyczy matątku w kratu l za granlcą.
5. ośwladczenle o stanle majątkowym obelmule równleżwĺerzytelnośd plenlężne.
6. 1^/ częśGl A ośwJadczenla zawarte ą lnforma{e.taĺrne, w częśđ B.zaś tnformac|e nletawn€ doťycząGe adresu

zamleszlcanla składatącegô ośwladczenle oraz mlelsca połoźenla nleruchomoścl.

po ?apoznanlu slę z przeplsaml ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samoäądzle powiatowym
(Dz. U. zzoĹ7 Í.'poz. 186g), ziodnie z arL 25c tej fustawy oświadczam, że pbs'ladam wchodzące w sklad
malżeńskĘwspólnoścĺ majątkowel lub stanowlące mój maJątek odrębny:
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7asoby plenlężne:

- środkl plenlęźne zgľomadzone wwatucle polskiłet: .....,..lr*"*
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il1.
Ĺ. Posladarń 

-'udziały w spótkaďr handlouĺyďr z .udzialem powiatowYďl osób prawnych tub

udzialy te stanowią pakiet większy nlż Lo?6 udzialów w spólce: *...-..r,ĺ',tt1Ł......t t{,.*.Íą..źr?......-......,.....

Ztego tytulu oslągnąlem(ęlam) w roku ublegÍym dođód w wysokośđz .........4.ĺ-<.t<rsŁ......c/ku.ę4(..Ĺ,.......

2.

rv.
1. Posĺadam akcJe w spólkach handlowych z udzlalem powiatowych osób prawnycłr lub pnedslębiorców,

il*ä;*y';;;;ä:,".:.i;;;łiąi| jaio,ýĺ,:a,?,'(

o wartości:.....



V.
Nabylem(am) (nabyĺ mój matżoneĘ z wy{ączeniem mlenla prrynależnego do Jego maJątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawneJ, Jednostek samoľządu terytorlalne|o, ícľr
związków, komunalneJ osoĘ prawneJ lub związku metropolitatnego następuJące mlenie, rtor. poalegalo
zbyciu w drodze p.Ť'ejTpl - nale{ podać opis mlenla l da!ę nabycla, od kogo: ..:.:..............
.......AĄÁ.".'........IuYłĹt$tÜJ/+.............rk3.t*.-....,9..L'a./=,í..H..............--|----'ł-"--'---'

'..Üű#::'*Ť;..;.W1ł'fůWffi ł:i1ü."-'á1:::::::::]:

- ;;;;rc;'iilä;ääl:.:):.:,:,ä;;-:.:.:.::.:.:;;ä:a:ą.:*:::;::-:-::.::....:.::.:._-..:::....::..:.
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.,2.Zanądzam dziatalnośdą'gospodarcz3 lub ięstem pnedstawldetem, pďnompcntklem takieJ dzlałalnoścl. (nąleł podaćformę prawną l przedmlot dzlalalnoścllz..........łk*L;...?^o.lą.ĺIŻĺ!.t....rc.ci...a(ä.L5..1..'/

- osoblścle .....,./uĺł.,.,,...rĺr{e.&7.ą.V...........................'.......

wspólnle z lnnymi osobami......

Ztego tytułu osĺągnąlem(ęĺaml ,w roku ublegÍym dochód w wtłsokośclz -......rd:'<'.e,.....ĺrLĺ"ł-r/.,i.:i.::.:::::.:.:,.

vll. ,.r

Współkach handlowyôh (nazwa, siedzlba spólkil:........Ą/.*....,aL-ęka..ą.

_ jestem czlo n kle m zarządu (od kledy) : ......,..{,í4&,.... a. ( cz k ę.*.
_ jestem czĺonklem rady nadzorczej (od kledy): .....

- jestem członklem komlsjirewlzyJnej (od kledyl: ...,-,-kĺa-.....

Ztego tŕulu osl{gnąłem(ęłaml w roku ubĺegÍym äochód w w}łsokości:



vilt.
lnne dochody osiągane z Ętulu zatrudnlenla
kwot uzysklwanych z każdego tytulu: ...

lub zajęć, z podaniem

tx.
Składnlki mlenla ruďtomego o trłartośd powyżej 10 0oo ażdów mechanicenych
należy 

$i$1o
l!ł...tc.pť.ĺ.'

Zobowiązanla plenlężne o wartośd poľyże| 10 0oo złotYďr, w tym zađągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakictr z_ortały udzlelone (wobec kogo, w związku ziakim zdazenlem, w jakiej wysokości):



czEŚĆB

Pbwyższe ośwĺadczenle.skladam'świadomy(al, lż na podstawie art.233 51Kodeksu karnego za podanle
nleprawdy lub zatajenĺe prawdý grozl kara pozbawienla wolnoścl.
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