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Uwaga:
1. osoba sktada|ąca ośwladczenle obowlązana iest do zgodnego z prawdą, starannego l zupelnego wypelnlenla

każdel z rubryk.
Jeżell poszczególne rubrykl nle rnaldu|ą w konkretňym przypadku zastosowanla, należy wplsać "nle dowczv".
osoba skladaJąca ośwladczenle . obowlązana Jept okreśtać przynależność 'poszczególnych składńlków
ma|ątkowych, dochodów l robowlązań do malątku odrębnego l matątku ob|ętego malżeńską wspólnoścĺą
malątkową.
ośwladczenle o stanle maJątkowym dotyczy marątku w kra|u l za granlą.
ośwladczenle o stanle ma|ątkowym obe|mute równleż wterzytelnoścl plenlężne.
W częścl A oświadczenla zawarte są lnformácje |awne, w częścl B zaś lnformacJe nlejawne doĘczące adresu
zamieszkanla sklada|ącego oświadczenle oraz mleJsca polożenla nleruchomości.

(mleJsce zatrudnleftla, stanowlsko lub funkcja)

po zapoznanlu slę z pneplsaml ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samorządzle powiatowym
(Dz. U. z 2oL7 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skiad
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące móJ majątek odrębny:
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Zasoby pleniężne:
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1.. Posiadam udzĺaly w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać lĺczbę i emitenta udziałów:
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2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - liczbę i emitenta udziałów:
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestnĺczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: ...........



V. KNabyłem(am) (nabył mój malżonek, z wýączeniem mienia przýnalpźnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mĺenie, które podlegało

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

vt.
1. Prowadzę dzlałaĺność gospodarczą (należy podać formę prawną ĺ przedmiot dzĺałalności): .................

- os o b l ś c ĺ e ............. . ................ .... : :... .".: .: .: .: .I.'.* Q

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przYchód
2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takieJ działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..................

- osobiście

- wspólnle z innymiosobami
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W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółkĺ): ........./.(tł........'.(./.ű,
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vill.
lnne dochody osiągane z tytuÍu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

aiľ!ł*,o.').z.:.

x.
Zobowiązanla pleniężne o wartości powyżej 10 ooo złotych, w tym zaclągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wýsokości):



cZĘśĆa

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie

niepiawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'
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