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Uwaga:
1. osoba skladąĺąca ośwladczenle obowĺązana lest do zgodnego z prawdą starąnnego l zupelnego wypelnlenla

każdeJ z rubnŕlc
2. leżellposłczegÓlne rubrľ*l nle znaldulą w konkretnym prz1padku zastosowanla, naleĘ wplsać lnle dotvczrr".
3. osoba ĺkładatąca oświadczenle obourĘzana test określíć przynależność pgszczególnych skladnlków

maJątkowycŕr, dođrodów l zobowĺązań do maJątku odrębnego l malątku obtętego'małĺeĺską rĺvspótnośclą
malątkową.

ą. oświadczenĺe o śtanle malątkowym dotyczy malątku w kra|u l za granĘ.
5. ośwladczenle o stanle majątkowym obeJmuie ró*mleż wĺer.ytelnoścl plenlężne.
6. W ceęścl A ośwladczenla zawarte ą'lnforrna{e.'aĺA'ne, w częśd B.zaś lnformac|e nleJawne doĘczące adresu

zamleszkanla skladalącegô ośrrriadczenle oraz mlelsca polożenta ńleruchomoścl.

!-u.ł)I:i.

po aapoznanlu slę z przepisaml ustawy z dnią 5 czerwca 1998 r. o samoządzle powlatowvm
(Dz. U. z 20L7 Í.'poz. 186'8l, zsodnle z arL 25c tej 'ustawy oświadczam, źe pôsladam wchodzące w skiad
malżeńsklej wspólnoścl majątkowei lub stanowlące móJ maJątek odrĺibny:

t.

Zasoby plenlężne:

- środki plenlężne zgľomadzone wwalucle polsk:lej: Ąg o,
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1. Posĺadam "udziały w spólkaďr handlowyďr z .udz(ałem powĺatowyďr osób prawnych lub
przedsiębiorców,'w któryďr uczestniczą takie osoby - naleĘ podać lĺczbę i emitenta udzialó'w:

iig:: .: ...: .: .:,. öi.:,n.iL.
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Ztelo tytulu osiągnąłem(ęlam) w roku ublegtym dochód w wysokości: ,y!.r....,!!.ę:/..|ĺ.!..Ł:J..........

rv.
1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udzialem powiatowych osób prawnych lub pnedsiębiorców,

w Kórych uczestnlczą takie osoby- należy podać liczbę i emltenta akcji: ......,........ri:L::... /51.:łi.r.V.,,..,...,,..,
...........l.'./Ł:.'.'.'p;Jril:ry...:.....::..:.
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akcje te stanowią paklet więkzy nlż70% akcji w społce: ............ľ..iŕ-.......D.ĺł.'l.L.(.!.:|

';ä.'ili"'ä'ńä"ął".(ęlam) 
w roku 

"d;ň;;;J;*;;ű;;.........łJ.ł:..'.'.'.'.'.Ż.1..'ffižjŻ............-2. Posiadam akcje w lnnych spólkach handlouĺych - nateży podać líczbę l emltenta akcJĺ: .....ł./Ĺ.. .....Đ.c,.ł..(.!.l..

v.
Nabylem(aml (nabyl móJ malźoneĘ z wyłączeniem mienla paynależnego do jego maJątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, ĺnnej państwoweJ osoby prawneJ, Jednostek samorządu terytorialneto, icľr
związków, komunalnej osoby prawneJ lub związku metropolitalnego następuJące mienie, które podlegało

,::':::"jJlr,ľľ:,1ľ{ll,:::lľ:::::,,1'ŕ'-ur, - _- ---

vt.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną l pnedmlot dzlałalnoścl):

vil.
W spółkach handlowych (nazwa, sledzlba spólkit: ..........t........ ,.....ly.(.č........kl3.cl.ł.
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vill.
ĺnne dochody osiągane z rytulu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniern
kwot uzyskiwanych z każdego \ŕtulu: .....t........
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tx.
Składnikí mienla ruďtomego o wartości powyźej 10 0oo zloĘctr (w prrypadku pojazdów mechanicznych

::::::'"*.]llij:.ľ*eli 
rok produkcji}: ..............1..-.......

x.
Zobowiązanĺa pleniężne o wartośđ powyżej 10 0oo złoĘch, w tym zađągnięte kredyĘ i pożyczki oraz
warunkí, na jakich zostały udzlelone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
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czĘśĆ.B

Pbwyższe oświadczenle.skladam'świadomy(a), lŻ na podstawie art.233 51Kodeksu karnego za podanle
nleprawdy lub zataJenie prawdý grozl kara pozbawienla wolnoścl.
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