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Uwaga:

1. O."gUl składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie.
nia każdej z rubryk,

2. JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleźy wpisać ..nie dotv.
czv'',

3. 999n. składająca oŚwiadczenie obowiązana iest określić pzynależność poszczególnych składników ma-jątkowych, dochodów izobowiązań do maJątku odrębnego'i ńajątku objęt'ego mańerislą *"pólńoŚÓią ma-jątkową,

4, oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. OŚwladczenie o stanie 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 oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci,

czĘśc A

Ja, niźej podpisany(a),

urodzony(a) w lii

Po zaPoznaniu się z Przeplsami ustawy z dnia 5 czenlvca 1998 r. o samoządzie powiatowym (Dz. Ll. z 2o17 r,

Poz, l868), zgodnie z art.25c tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład matżeńskiej wspólnoścl
maJątkowej lub stanowlące mój maJątek odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: ll ł ,gOt,ł, 0,J g'l

- środki pienięźne gromadzone w walucie obcej: n t{, Ą11{^,]

- PaPierv wańŃciowe: 
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1. Dom o powierzchni: & m2, o waftości: ł|o0gOo,,341 ,f"'

tytułprawny: r§Te"rv,oid

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartości nrł, doh,u^.

tytuł prawny: t'l 
''J

3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospoo"ot"",rd*hh| powierzchnia: łł,8 },- { u łi1* ł,łi \,^ J^,'."auo)
o wartości; 5 h,L (r0O 

t Ń ń'
rodzaj zabudowy: vlinąhńauuVlu
tytułprawny: ŃGlłłoJ1olriłrl'au^ 1 \ ,^
Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymprzychódidochódwwysokości: Tv].lctł;J 'ł3W,Ń.l

4, lnnenieruchomości: }rłot-v-," &r.,builouutło, lawe,w, óo,loał : l/W,@ l|
powierzchnia: faol unk
o wańości: ulhaoa,oo ii
tytuł prawny: tji*"lv,"§j
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1, posiadam udziały w.spółkach handlowych z udziałem powiatowych osóbw których uczestniczą takie osoby * naleźy podaó liczbę i ,ińitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: hi.t Ą-t

2, Posiadam udziałY w innYch sPÓłkach handlowych - nalezy podaó liczbę i emitenta udziałów: tnit łĄur
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: luił drh*r

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: vril doLu."-?l)

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcjiw spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: łtit ,[,',|r,,r,

2, Posiadam akcje w innYch sPÓłkach handlowych -- nalezy podać liczbę i emitenta akcji: vlił. J.rl,u r^,
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości: lri,,. (!Ą*,,,, l! 
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NabYłem(am) (nabYł mój małŻonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osobY Prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo: hk 

ĄT
Vl.

' 'j"::XT_:ziałalnoŚĆ 
gospodarczą (nalezy podać formę plawną i przedmiot działalności): nit Jo|u,

* wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości : Wie dĄt
2, zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (na_

leZy podać formę prawną i przedmiot działalności): nk łlł|ł,9

prawnych lub przedsiębiorcow,
nlt ,ry)

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki);
* jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

Vlll.

ubiegłym dochód w wysokości, hir a"hg

ltit dĄll

hilt Ąt
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy_skiwanych z każdego tytułu: -" , 
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Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyż?.10 oo9 złotyc.! (w przypadku pojazcl_ów mechanicznych należy
podaómarkę, modelirokprodukcji): 

: -ril,i;i ;:lrJl ffJ;fi"li tr:;, Ż|#:3,{x, - 0ig6uiV nl.uiłn3 t'elv*uir łx1ąv - ?,lo*pi
':?:#r::Łfl:l]3*:: X*.j:i,r:f? i9_900_|9tych,.* tvT zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,na jakich zostały udzielonena JaKlcn zostały udzielone (wobec kogo,, w związku z jpliy zdarzóniem, w.lakiej wyso(o'sci;:
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) , iż na podstawie art.
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

iir§ut*,.rn^, 16. og, ?,"H,,
V (miejscowość, data)

Kodeksu karnego za podanie nie-




