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Uľľęe:
1. ogobr,łlďadr|ącr oíwlndtĺenb obomĄlrna |est do r&đnego z prĺuúl, 3t tnlmoľo l rupgłnggo tl'ypalľ'bĺ*.

ľüdrllrubrylę
Jrtrľ ľgbrcrggÉlne rubĺvtrl nlc rną|duh w ko*rutnľm prrypĺdľu ragtośolĺĹnh, nalglľ rľp'Üłaŕ nnlg doüłeutl" ,
ołoba łklĺde|ąe ośľbdergnle obowląprna |eet olĺľďllć przpalełność poeroąĚlnych łłłrdnlkóul
mehtkorľľth, doďtodÚw l robowĺęalt do nntąüru odębnęĺo l naJsu oblętsgo małteńslĘ tlłłpólnośďą
mehtkotĺlą l
CIśwladerenle o $snb mor$kowÍl dotľđy m|ątku w knlu ! rr ĺranlcą.
ośłíadccanla o ľtĺnle mĺfftkoľľltt obolmqF Éuľtlĺż ľlirryłelnośol plenlęłnc.
lfit raęíd A o&łĺrďclrnh ilWrtě q lnřomar|o |rwne, w Gręśd E rĺś lnformĘB nlgJlurn€ dotyczęge' adrcĺĺ
zeml$*rnla ĺHadalĺeqro ďwbdczoĺlc oraz mlc|ľcĺ pďożenla nlrruchomośd.
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(mle|ĺm rrrľudnlénlq' stano$rbko lub funksl

po Epotnanĺu slę r pneplonrl uttaw l dnlą 5 czenľca t998 r. o samonądzle powlatowrym
(Dz. U. z 2017 r. pot' 1868), zgodnie z art. 25c tel ustanľý ośwladczam, że posladam wchodzące w sklad
małżełĺskleJ unpólnoścĺ mąJątkoľvej lub stanowlące mó! majątelę odrębny:
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].. Posiadam udziały w spótkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta udziałów:
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tv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
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akcje te stanowią pakiet Większ Y niŻ IO%akcjĺ w spółce: .............'..Ů..l.b.'-...)ł'rr.}':L..'......,
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ĺch
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
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1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną ĺ przedmiot działalności):
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Z'Zarządzam dzĺałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnĺkiem takĺej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .........'..'............':.i..-::,......J..-:.4j:ľ'],':...''....
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Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,..',
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vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .'.....,....Áł'n...Đĺ-':!].'C.?.:l
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x.
Zobowiązania pienĺężne o wartości powyżej 10 ooo złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakĺch zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):



czĘśĆ B

Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawie art, 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozĺ kara pozbawienia wolności.
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