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Ja, niźej podpisany(a), ,

urodzony(a) w l/..o J
u,łlll\r"/

*(rni'ej§c€ zatrudn|en(a, stanowlsKo lub tunKcja) l /

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia S czeLvca 1998 r. o samorządzie powiatowYm (Dz. U, z Zafi r.

poz. 1868), zgodnie z art, 25c tej ustawy ośwladczam, że posladam wchodzące w skład malżeńskieJ wsPÓlnoŚci

maJątkowe| lub stanowlące mój maJątek odrębny:

{
Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne gromadzone w walucie obcej: J,---

- papiery wartościowe, ._.
na kwotę:

MAJĄTKOWE

a jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypełnie,

2. Jeżell poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pnypadku zasto§owanla, naleŻY wPlsaĆ ,.nie dotY,

czv",

3. osoba składaJąca ośwladczenle obowiązana Jest określić przynależność poszczególnYch składnlkÓW ma-

1ttxowyctr, dotirodów i zobowiązań do majątńu odrębnego'i ńajątku obJętego małżeńską wsPÓlnoŚcią ma-

Jątkową.

4, oświadczenie o stanie maJątkowym dotyczy majątku w kra,|u iza granlcą.

5, ośwladczenie o stanie marątkowym obejmuje również wierźytelnoŚcl pienlęŻne,

6, W części A oświadczenia zawarte są informacJe Jawne, w części B zaś informacJe nieJawne dotYczące adre-

su zamieszkania składa|ącego oświadczenie oraz miejsca położenia nleruchomoŚcl.
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zasoby pieniężne: _2 ć} 0 c O ,},\

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 2 t o.)
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1. Dom o powlerzchn liĄ )sc,,mz, o wafiości]- /l \\ 'o*, t, t, r., ,1_.{

tytuł prawny: /-, J r1 -, zt Ł,i'..r. j t,u*, f .''
2. Mieszkanie o powierzchni: .Jl- m2, o wartości

tytuł prawny; l .,ł

3. Gospodarstwo rolne: ()\fv"-n" '1-t, u'ul V ru\ ,-l tL(
rodzaj gospodarstwa: , po$ierzchnia: ł, ' (;, d' l,, uo-
o wartości: )r{) rł <: L; ( ,], ,l i l , a-
rodzajzabudowy: , (rr,K,, 

", ,oi,. , /.:, 1,,r,,-.' yrlnn, Ół"ol.. ł( łt cr, LJLJ

tytuł PrawnY: I-1 E )ł.J )r 'z_.-ł ur J r,u,ę, J/(/'
Z tego tytułu osiągnąłem$łam) w.roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości:

4. lnne nieruchomoś ,i, ,b uL,:{,u) uly,.( t ,t , ń tl)^:,,L!v Ć."u ,, ,U* ć, )powierzchnia, nrl{§:'tŁ (n
owańości: dtP uc,_ ,D oL:,u\

tytuł prawnll: h t y J ,i .-,ł ..._t tĄ.<) ll . f 2- zP^,/!r* /l
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lll.

1, Posiadam udziałY w sPÓłkach handlowych z. udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,w których uczestniczą takie osoby - naleźy podać liczbę iemlteńia u'oiiałów:- " '',)i, "}":i.j;"

udziałytestanowiąpakietwiększy niż1O%udziałówwspółce: hn'o,]^.o.[ r_...') 
- 

1

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: L.^''(- J 
rr.",4 -.J L,. ---t

2, Posiadam udziałY w innYch spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: . l.'.,.,.,, ',.. t . l
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Lu.'-ę 

-':;i;- 
{ ;ł'ł"''. 'J '*2

lV. ll
1, Posiadam akcję w sPÓłkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub.przedsiębiorców,

w ktÓrYch uczestniczą takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: 'L,.u..'t' ,,k łn ,_._"*
J)

akcje te stanowią pakiet więks zy niż 1lo/oakcjiw spółce: /,t.,t 1' ..{.*,"|t.-'.\ |.t,,. ,
Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości; l.,t.r' q ,J,., {L, . ,l., ł

2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: t ,^, l ,.(., l*, ,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, Lr.,.*. .ri_, i..7";;;' ] 

- "'

V.

NabYłem(am) (nabYł mój malżonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego 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 i datę nabycia, od kogo: lrt,n ć. J,., L. l," .,.

Vl./}
1. Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (nalezy podać formę prawĘą i przedmiot działalności):

- osobiście (lu^ .ż oU; "t-., L'-*,

- wspólnie z innymi osobami Ly.'., o|,., \_1 ,.^-a
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód }u *yJoros.i: l-,' ć uL. , \-., , ",

2, Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działJno/., 1n"_
leźy podać formę prawną i przedmiot działalności): Lt, i'- ł. ,-ł, , \- u) ' 

, 
),

- osoblści. L,v* t ,.\.,., \".t ... -.

- wspólniezinnymiosobami \"r..r*,t .I;\., \-Jr r-.,
Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubległymdochódwwysokości:\ .) ćr,,.'. ..,L,t*r, ..,

Vtl, .| ./

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): |ł...

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): \,\..t (.. o\^.\.; (. r,.'

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): L,t. i, ę, , \!, ł_,, ł , ,...
- jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): Lrł.t *1.. \J, ,..]',
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokościi ,..u, ., \ ..d].. 
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lnne dochody osią$6ńp fu.tytułu zatrudnienia
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyźej 10 OO0 złotych (w przypadku poJazdów mechanicznych naleźy

podeć markę, model i rok produkcji): ł, tą , ) l l fl lć /|*1.1,,1/1,ł>L/LLŃLl b§"ń tvl ęvąJąl ('*2?o ?-ó,)?,x. Ń| oS u,_"c l .r .La u" 1 
- §

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielorie (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiejwysokości):

czĘŚĆ B

Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woiności.
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