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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnie-
nia każdej z rubryk,

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pnypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv-
czv".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pruynależnośó poszczególnych składników ma-
Jątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maJątku obJętego maźeńską wspólnością ma-
jątkową.

4, Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5, Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuJe również wlerzytelnoścl pienlężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częścl B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenla nieruchomości,
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(miej§ce zatrudnienia, stanowi§ko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powlatowym (Dz. U. z 20'17 r.

poz, 1868), zgodnie z ań. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład ma}żeńskiej wspólności
maJątkoweJ lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej:

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej:
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub pzedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: W d,ohłw
udziały te stanowią pakiet więks zy n|-lĘo/oudziałów w spółce: I ir

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

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: l'ńi& aakłW
lV. tl
1. Posiadam akcję w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub pzedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: MŁ, a*"\\

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

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

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

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości lrltdu aLaĘUU
V. 0l
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze pzetargu - nalezy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo: 0}Ą,L dQhtąĄ)

vl, tl
' :":1ff,działalność 

gospodarczą (należy podać formę prawną iprzedmiot działalności), irL *\\

- wspólnie z innymiosobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (na_

leży podaó formę prawną i przedmiot działalności): WU drCWOłt
_ osobiście t l

- wspólnie z innymiosobami

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

Vl!.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): W Cją/uuaa,
- jestem członkiem zarządu (od kiedy); 0 

l

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jesiem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

vltl.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z każdego tytułu:

lx.



Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 o00 złotych (w pzypadku pojazdÓw mechanicznych naleŻy

podać markę, modelirok produltcji],. lAJnOtIńil tWwap, bau U)fr {aL )fr06

x. ŁE"as. Ę
l

zobowiązania pienięźne o wańości powyźej 1o 0oo złotych, w tym zaciągnięte kredyty'i pożyczki oraz warunki,

na jakicń zostały udŻielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiejwysokości):

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