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Uwaga:
1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżelĺ poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ''nĺe dotvczv''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnoścĺą
majątkową.

4. ośvuiadczenie o stanie ma|ątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą,
5. ośrviadczenĺe o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zalnieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenĺa nieruchomości,

(miejsce zatrudnlenia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca L998 r' o samorządzie powiatowym
(Dz. U' z 2ot7 r. poz' 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
m a łże ń s ki e j ws pó l n ości m aj ąt kowe j l u b s!9 nq\ľi ą ľ-ng{9Ę!-. k qd rę b nY;

t.
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1' Posiadam udziały W spótkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości , ..ĺ/:'ĺ.('.,.'.'..ď'w.'((4//........-- :Z: /:
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prgyg4y.h lyŕ
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcli: ,.../(4.tr,.,.....?.(..(

cow,
lv.



V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorĺalnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mipnig, FýryPo,{legało
zbyciu rv drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .,.ĺ,.:L.('.'.|.(.ę.{rk.7.:.....

vl.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (i;,,Y ,"ręrťr}Wľ.'.ĺ:Yą i przedmiot działalności): '.. . .''.'



zatrudnienia innej działalności zarobkowej lub za)ęć, z podaniem
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l",k.ę/l.ft.1.ł..n

uĺt.

tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 1a aqp złqtyęhlw przyp;dku pojazdów mechanicznych
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lnne dochody osiągane z tytutu



czĘśĆ B

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

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,
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(miejscowość, data)


