
1. osoba składaJąca ośwladczenle obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie,

nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaJdują w konkretnym pzypadku zastosowanla, naleŻy wplsaĆ ,.nle dotv:

czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić przynależność poszcze.gólnych składników ma-
jątkowych, do'chodów i zobowiązań do ńaJątku odrębnego l majątku objętego malŻeńską wsPÓlnoŚcią ma-
jątkową.

4. Oświadczenie o stanie maJątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5, oświadczenie o stanle majątkowym obejmuje również wierzytelnoŚci pienięŻne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre,
su zamieszkania składającego ośwIadczenle oraz miejsca położenla nleruchomoŚci.
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czĘŚĆ A

Ja, niżejpodpisany(a), ,

urodzony(a) w

po zapoznaniu się z przepisaml ::r'{{**fi**Ę§H*f:ądzie powlatowym (Dz. u. z2017 r.

poz. 1868), zgodnie z art 25e tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskieJ wsPÓlnoŚci

majątkowej lub stanowiące mój maJątek odrębny:

l.

Zasoby pienięźne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: tO . 0 aO, --{,
- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: W d,o7u|u

na.kwotę: '' MLe ąatLłl)lł\0l
ll.

1. Dom o powierzcrrni: /50 m2, o wańoś ci: b}O_a.oo

tytuł prawny: liq1fuŚć, ?0vt{ąi tł4
Mieszkanie o powiezchni: 6{, 99 in', ol wartosci ł68,
tytuł prawny: |,floawo\Ł ?yu*r* w
Gospodarstwo rolne:
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rodzaj gospodarstwa: blA^Ąpowlezchnia: 15 łW

o wańości: $tO .Weł ,-
rodzaj zabudowy: iy\^a{G)łąlĘ
tytułprawny: ńOJ;ą,yĄE Y\łłI*W
Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w łoku ubieglym pnychód i dochód w wysokości:

4. lnne nieruchomości: tfurV arOrĄW
powierzchnia: (l 
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o wartości:

tytuł prawny:
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lll.

, 1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osob prawnych lub przedsiębiorców,
w ktÓrych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ąjp a,@\cĄĄ

udziały te stanowią pakiet więks zy niż 1ao/oudziałów w spółce: I l

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ĄtłŁ d,ot, ck
lV. {\
1. Posiadam akcję w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

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

akcje te stanowią pakiet większy niż 1ao/o akcjiw spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, fiĄń aĄąĄ
V. 1] l

NabYłem(am) (nabYł mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związkow, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następując_e mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: llilŁ CL{tb4lYł^){t
Vl. I

1. Prowadzę działalnośó gospodarczą (naleźy podać formę prawną i przedmiot działalności);

-_ osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (na_

leZy pod'ać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIl.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ł,,lN "*1\

lwi, Y\
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z każdego tytułu: aWftŁałQ, c$^,Ntw -u 7ao.-
;. ffi-i]r;ą - l fiąt u{ 
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§kładniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (1 Rrzvpadku pojazdów mechanicznych należy

|, podać markę, modeli rok produkcji): }ąnonńa ryoŁ łło6
Y,uął,łl ber,ł L Łłfr 2a.ąar-Ę

Zobowiązania pienięzne o wartości powyźej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty ipoźyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

czĘŚc B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § ,l Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

l^;l,wŁ ń*ą Ąu.d ł! 4ó
(miejscowość, data)

/Śłr u łr. a. nł#. ; P, or **,
(podpls)




