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, dnia lP,ń r.2,olFt,

lest do zgodnego z prawdą, starannego l zupelnego wypełnle-

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie zna|dują w konkretnym przypadku zastosowania, nalaży wpisać ..nie dotlt
czv''.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określlć przynależność poszczególnych skladników ma-
jątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego l maJątku objętego mażeńską wspólnością ma.
jątkową.

4. Oświadczenie o stanie malątkowym doĘczy majątku w kraju iza granicą.

5. Oświadczenie o stanle majątkowym obejmuJe również wierzytelności pieniężne.

6. W części A ośwladczenia zawańe są infonnacjo jawne, w części B zaś lnformacje niejawne dotyczące adre.
su zamieszkania sltładaJąc€go oświadczenie oraz miejsca polożenla nieruchomości.
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MAJĄTKOWE
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po zapoznaniu się z preepisami ustawy z dnia 5 cze]wca t998 r. o samorządzle powiatowym (Dz. U, z 2a17 r.

poz. 1868}, zgodnie z art.25c teJ ustatvy ośwladczam, że posladam wchodząca w skład małżeńskiej wspólności
majątkowei lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej:

* środki pieniężne gromadzone w walucie obcej:
* papiery wartościowe:
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1. Dom o powierzchni: r€ł łm2, o wańości: ł YO, OaO

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

tytułprawny, *fatnolr' - Łłra;ą(o( oJnU"V
^l2. Mieszkanie o powiezchni: m', o wańości

tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne: łłti *9r?
rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia:

o wańości:

,ntr' e Ę ""l
Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w rokq ubiegłym pzychód i dochód w wysokgści, - n o n . ?
lnnenieruchomości: nlołz'ąVła 6c,-loe"l|ąa- 1]oł ol"or.r._(rłrł"i;r1Ęrlł> '*'
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1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

prawnych lub
/le.ł *Ź'

przedsiębiorców,

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w spółce;
ztego §ltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziaĘ w innych spólkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów:
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: /Ą.e' ,bąr"|

lV.

1, Posiadam akcJę w sPÓłkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorcóq
w ktÓrych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: .łłti o^9 ""r

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcjiw spółce:
ztego tytufu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych - naleźy podać liczbę i emitenta akcji:
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,.arrc' e911

v.

NabYłem(am) (nabYł mój małżonek, z wyłączeniem mienia pżynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skaóu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich
związkÓw, komunalnej osobY Prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbYciu w drodze pżetargu -nateży podać opis rnienia i datę nabycia, od kogo: Jłłc *9r?
Vl.

1. Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiotdziałalności):

- osobiście
_ wspólnie z innymiosobami

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód wrrysokości:
2. 7arądzarn działalnoŚcią gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

leży podać formę plawną i pzedmiot dzialalności): .łł4,' ńlrl
* osobiście

- wspólnle z innymi osobami

z tego tytułu oslągnąłem(ęlam) w mku ubiegtym dochócl w wysokości:

vll.

,/łłł *9rr,

działalności (na-

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy):

- jestem człcnkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

^;
*9,7

z tego §fiułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

Vlll.

lnne dochodY osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej działa|ności zarobkor,vej lub 1ajęć, z podaniem kwgt uzy_skiwanych z każdąo tytułul 4' -tc pcłtl1' ł- 2u ńń- , n"PĆ Eia';Ę;;-"'1"b.'łń','So
eqaal#le.lc b pąfidłećo łlFtPA- ' - ł.58o'
L-łqła, r- 2 | ?as a6.3ył,,9ł
drić{ r*,luę, ł, l?0



lx.

§kładniki mienia ruchomego o Wańości powyżoj 10 000 złOtych (w przypadku pOjĆEdÓW me0hani0znych naleŻy

podać markę, model i.-§*:% 
, &ru nąŁ &/t0 ^ 3 o Ąo ' "g 

_ *rr7o'fUo{o'

^'7V{łło 
* *

zobowiązania pienięźne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tyT zaciągnięte kredyty i.pożyczki oraz warunki,
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 §
prawOy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

6t*rnl,n",l\,oł,lptF
v (miejscowość, data)

karnego za podanie nie-




