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Uwaga:

1. osoba składaJąca ośwladczenie obowiązana Jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnle_

nla każde| z rubryk.

2, Jeżell poszczegótne rubrykl nle znajduJą w konkretnym pzypadku za9tosowanla, należy wplsać "nle dotv,

czv".

3. osoba sktadaJąca ośwladczenle obowlązana |est określlć pzynależność poszcze.gólnych skladnlków ma,

|ątkowych, ooctrooów-iióoowlązart oo ńriąiiu Óoięunego'i mi;ątru obJętbgo małżeńską wsPÓlnoŚclą ma'

Jątkową.

4,ośwladczenleostanlema,ątkowymdotyczymaJątkuwkra|uizagranlcą.
5. ośwladczenle o stanle ma|ątkowym obeJmu|e równleż wlerzytelnoścl plenlężne,

6. W częścl A ośwtadczenla zawańe są lnformac|e,aryn_o, w częścl B zaś lnformac|e nleJawne dotyczące adra,

su zamleszk.nr" .ii"Jili""gó ÓŚwtadczenle oiai mle;sca potóżenla nleruchomoścl,
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ałfut e lć pl* (mieiscezatrudnienia, slanowiskolubfunkcja) CetoŁEK &ł?Y 7UłOZałCaE/ 8S

po zapoznanlu slę z pzeplsaml ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samoządzle powlatowym (Dz, U, z 2o17 r,

poz, 1868}, zgodnle z ar126cte| ustawy oświadczam, że posladam wchodzące w skład ma}Żeńskle| wsPÓlnoŚcl

ma|ątkowe| lub stanowlące mó| malątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej:

- środki pienięzne gromadzone w walucie obcej:

- papiery wańościowe:
na kwotę:

ll.
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3.

1, Dom o powiezchn i:ŁOŻ m2, o wańoś ci: Z Q0 000 a{
f lc

tytuł prawny: a^rląągri
2. Mieszkanie o powiezchni:<W m2, o wańości G, ?-

tytuł prawny: y'(F p2 rlćł tl
Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarsrwa:, powierzchnia:,43t Ó 9 h*
o wańości: 3ra gc|C' ?r
rodzaj zabudowy: ń dĄe/u *rL.*"zP
tytuł prawny: ń**łł /u7r*r.-"^-
z tego t$ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia, 3t 16 hrr.
o wańości:

tytuł prawny: J.""Ur=b*r--

20 g0€ {



lll.

1. Posiadam udziały w. spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - naleźy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w spółce:
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(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lV. Żt u D ?ry ;ł,, V

1, Posiadam akcję w sPÓłkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - naleźy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w spółce:

z tego tytułu osiągnąłem(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:

V. lt/i r DaTyC," y
NabYłem(am) (nabYl 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 przetargu - naleźy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo;

Vl. /L,l E D łsTY C" |,/

1. Prowadzę działalnoŚÓ gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności);
_ osobiście

_ wspólnie z innymiosobami

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

leźy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki);

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

nE DarrC ? Y

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

Vlll. /4E olrY r-/y
lnne dochodY osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy_skiwanych z każdego tYtułu: ftlt ruo,{



Ix.
S}<ładniki mienia ruchomego o wartości powyźej 10 0o0 złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych naleŻy

podać markę, model i rok produkcj i\. a,łł,uJli pt ł4) il r ił ł:r*,a 1*,i,ą,-jOCą l t hUł n4 ,v,ął {111

C 
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bL 1rt,iłilr7ż'/)ft, Ą;,1Ą"",rr *'ń:
x. Ja*..,j"J.l olfu ł Bąił2fl"e'rwt ł*,2cczll?ł,Bćrfi G,u//b l,Tććx,łlL*ł7,7hrs,
Zobowiązania pieniężne /wartości powyżej 1o 000 złotych,.w tym zaciągnięte kred.YtY iPoŻYczki oraz Warunki,

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w Jwi|ztu z jakih zOarzónień, wiakiej wysoioScij: ł t ó'ą € "IrĄ^L
:_!* 9J;I/^c?/*r-r .u* ar}ł,,1" clę-,">Ą- /t/F łE €§
czĘsc B

Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iź na podstawie arl. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zaĘenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(AR/b,Owy ŻlŻ,2c,13ln' (mieiscowość, data)
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