
Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenle obowtązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupďneBo wypelnlenla

każdeJ z rubryk.
2. Jeżell poszczególne rubrykl nle znatdutą w konkretnym przypadku zastosowanla, należy wplsać ''nle dotvczv'"

i. o*lj..Lł.aäjąo oświadczenie obowlązana ieit określlć przynateżność poszczególnych składnlków

majątkowYch, dochodórĺv l zobowiązań.ao maiąitu odrębnego i matątku ob|ętego malżeńską wspólnośclą

maiątkowá.
oświadczenle o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju lza granlcą.

oświadczenie o stanle majątkowym obeJmuJe równleż Wierzytelnoścl plenlężne'

W częścl A ośvviadczenl" 'a*"'te 
są lnformacje Jawne, w częścl B_ zaś lnformac|e nielawne dotyczące adresu

4.
5.
6.

zamieszkanla składaiącego oświďdczenle oraz mte|sca położenla nieruchomoścl'

po zapoznaniu się z pnepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2OL7 r. poz. 1868). zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład

małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

!.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

Lr



- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcei: """"'-' '' ý t t1 'bo T'1( z'|

na kwotę:

,

;,;;;,il'J 
"r'ug.ui"'..ĺęłam) 

w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .....ý.;.É.,..P.':.ĺ,.')l..Ś..z,.:,ĺ.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym d1snó! ry Yy.'9k9ś9:-"-""""'''"""'

2.

lv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczątakie osoby_ należy podać liczbę iemitenta akcji: ........'..



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; ................'.

2. Posiadam akcje w innych spółkach n.no'.::u* - rlł:| ľť2r.\'ł, 
i emitenta akcji: ' """" 

.. ...

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie' które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:

vt.
1"' Prowadzę działalność gospodarczą (naleŹy podać formę prawną i przedmiot działalności): .'....'...."''""'""""

vil.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): """

'í (- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

'**"'iui'ł' 
;; ;;;;i;i;;;;;;;;;; ;;'";łu' dochód w wysokości : ""'''!::"':'Ż





cZĘśĆ B

Powyzsze oświadczeĺlte
nieprawdy lub zatajenie

sl<ładam świadorny(a), iż ľla podstawie
prawdy grozi kara pozbawienia wolności

art. 233 5 1 l(odel<su karnego za podarrie

[.rtittĺ.
(podpis)

t')


