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Uwaga:

1. Osoba skladaiqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego wypelnienia
kaidej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zaslosowania, naleiy wpisa6 ,,nie dotyczy',.
3. Osobar skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okreSli6 przynaleino66 poszczeg6lnych ,stladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego matiefiskq wsp6lno6ciq
majqtk,owq.

4. O6wiad,czenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. O6wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzyrtelno6ci pienigine.
6. W czgSci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg6ci B za6 informacje niejawne dotycz;qce adlresu
zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca pofoienia nieruchomo6ci.

czEsc A

(

miejsce zatrudnienia, stanowisko ub funkcja)
I

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowynr (Dz. lJ. z 2018 r.
poz. 995 z po2n. zm.), zgodnie z arI.25c tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malzenskiej
wspolnoSci majqtkowej lub stanowiEce moj majEtek odrgbny:
t.
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4. Inne nieruchomoSci:
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1' Posiardam udziaty w spolkach handlowych z ulzia.lem powiatowych.o.sgp prawnyr:h lub przedr;igbiorcow,
w ktotych
uczestniczq takie osoby

nalbzy podac liczbq'i emitenta udzialow:
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udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni210o/o udzialow w spolce:..
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udzialy w innych spotkach handlowych

-

nalezy podac liczbg i emitenta udzialow:

Z tego gtulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

tv.
1.

Posiadam akcje w spolkach handlowych
w ktorych uczestniczq takie osoby

akcje

tre

-

z udzialem powiatowych osob

Z tego tytulu osiqgnqlem (elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

/

),:

prawnyctr lub pzedsigbiorcow,

nalezy podac liczbg i emitenta akcji:.,........

stanowiq pakiet wigkszy niLlOTo akcji w spofce:
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2' Posiadam akcje w innych spotkach handlowych

_
Z tegrr tytulu

-

nalezy podac liczbg iemitenta akrji: ........_.......
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osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ......................

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego
do jego majqtku odrqbnego) od
skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich z-wiqzkow,
komunalnej osoby prawnej

pzetargu

-

lub zwiqzku metropolitarn"go nastgpujqce mienie, ktore pocllegalo
zbyciu w dr.dze

nalezy podac opis mienia i datg nabycia, od kogo:

vt.
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Prowadzq dziatalnosc gospodarczq (nale2y podac formg prawnq
i przedmiot dzialalngsc;i):
osobiScie
wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegrym przychod i dochod
w wysokosci: ... ..
2. Zarzq<lzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem,
pelnomocnik ern takiej d::ialalno6ci
(nalez'y podai formq prawnE i przedmiot dzialalnoSci):
.............
- osobiScie
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\fiulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegrym doch6d w wysokosci:

vil.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

-;estem c;4onkiem zarzqdu (od kiedy):..

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqrem(gtam)w roku ubiegrym dochod w wysokosci:
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x.
zobowiqz;ania pienie.Tne o wartosci.powy2ej 10 000 zlgtygh,

na jakich :zostaty udzielone (wobec

y ty* zaciqgnigte kredyty i po2yczki ora,z warunki,
iogolw'zwiqzru ijd[im zdazeniem, w jakiej wysokosci):..................

Powy;rsze osw'iadczenie skl;adam swiadomy(a),
iz na podstawie art.233g 1 KodeksLr Karnego
za podaniie nieprawdy lub zatajenie prawdyr grozi kara pozbawienia
wolnosci.
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