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Uwaga:
1. osobą skladą|ąca ośwhdczenle oüowĘzana lest do zgodnego z prawdą EtaÍąnnego l zupelnego wypelnlenla

każdet z rubryk.
2. leźell posączególne ĺubry&l nle zna|du|ą w konkľetnym prrypadku zastosowanla, naleł wplsaé j4.|e do3ygĆ'.
3. osoba ĺkladatąca ośurĺadczenle obowĘzana lest olaeślĺć prrynaleźność pgszczególnych 

"łt.änitZ'*majątkoĺąrcłr, doďľodów ĺ zobowĺązarĺ do malątku odrębnego l malątku obtętego malłeńską wspólnośclą
maľątkową.

4. ośwladczenle o íanle maJątkowym dotyczy malątku w kralu t za granĘ.
s. Óśwladczenle o stanle majątkowtm obelmute równleżwlerzytelnośd plenlężne.
6. W częścl A ośwladczenła zawarte ĺą'lnforĺna$e ta*ĺne, u, częśd B.zaś'lnformac|e nletatme dotyczące adresu

zamteszkanla slcladalącegb ośuĺladczenle oraz mlelsca pďożenla ńleruďromoścl.

itanovdsko lubfun&Cal

po ?apoznanlu slę z przeplsaml ustawy z dnlą 5 czenľca 1998 r. o samorządzle powlatowvm
(Dz. U. z 2oĺ7 r.'poz.1868l, zf,odnle z arL 25c tej 'tlstarĺay oświadczam, że pbsladam wchodzące w skiad '

malżerlskĘ wspólności majątkowel lub stanowlące mól npjątek odrębn1ł

t.

7asoby plenlężne:

- ::::::.:::* .:'.madzone 
w urarucre polskreJ: .-......:,.4-K.J

" "" " " "" ""' - * zŕł ť u ľ ĺ f,ł'ľł n f " " -



_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: -.....{,..r-r..*....ĺ/.u: ý7:7

ilt.
L.

z.

Ztego tytulu osiągnąłem(ęlam)w roku ubiegĘm doďród wwysokośđ: ..........,ł.1.,.-.:...,....,.,....1/......Á.............

tv.
1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udzlalem powiatowych osób prawnyc-lr lub pnedsiębiorców,

w Kórych uczestnlczą takie osoby- należy podać liczbę i emitenta ąkcji: ......,.....:...........................................



V.
Nabylem(am) (nabyf móJ małżoneĘ z wytączeniem mlenla przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, lnnej państwowej osoby prawneJ, Jednostek samorządu terytorialneto, icľl
związków, komunalnej osoby prawneJ lub związku metropolitalnego następuJące mienie, które poaleeało
zbyciu w drodze przgtargu - nale{ podać opis mlenla l datę nabycia, od kogo: J...................

_ jestem czlonkiem larządu (od kledyl:

""""""7':"'1"" :""'ľ:'.
_ jestem członkiem rady nadzorczeJ (od kledy): 

".l.l.rl......ř.Ĺ.*
_ jestem członktem komlsjirewlzyjnej (od kledy): ................łl,l.ŕ.,....!



vilt.
lnne dochody osĺągane z tytulu
kwot uzvsklwanych z każdego
..... .......:..... ..--,4\%'vit

..2.1.ł.

tx.
Składnlki mlenia rucfiomego o wartośđ powyżej 10 0o0 zlotyďr (w prrypadki'r poiażdów mechanicznych

x.
Zobowĺązanla plenlężne o wartośđ powyźet 10 mo złotyďr, w tYm zađągnięte kredfi i pożyczki oraz

warunki na jakiďr zostały udzieĺone (wobec kogo, w związku z |akim zdanenlem, w jakiej wysokoścl):



czĘśĆ B

Pbwyższe ośrľiadczenle.sküdam'świadomy(at, lż na podstawie art. 233 5
nieprawdy lub zatajenie p1awdý grozi kara pozbawienia wolnoścl.

1 Kodeksu karnego za podanle
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