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ośWADczENlE MAJĄTKoWE
rednego powiatu
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składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego I zupelnego wypelnie-
nia każdeJ z rubryk,

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

3. Osoba składająca oświadczenle obowiązana jest określlć przynależność poszczególnych skladników ma-
jątkowych, dochodów i zobowlązań do majątku odrębnego i majątku ob|ętego małżeńską wspólnością ma-
Jątkową,

4. Oświadczenie o stanle majątkowym dotyczy maJątku w kraju i za granlcą.

5, Oświadczenie o stanle majątkowym obejmuje również wiezytelności pienlężne.

6. W części A oświadczenla zawarte są informacje Jawne, w częścl B zaś informacje nieJawne dotyczące adre-
su zamleszkania składaJącego oświadczenie oraz mlejsca położenia nieruchomości.
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:

4. lnne nieruchomości;
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powlatowym (Dz, U, z 2017 r.

poz. 1868), zgodnie z. art.25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiejwspólności

majątkoweJ lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne:

- środki pienięźne gromadzone w walucie polskiej: r}l ę
* środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: n l (
- papiery wartościowe:

na. kwotę:
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,t 1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
' w których uczestniqzą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

r\i't tJlaf,łnu J) .ł
udziały te stanoi"ą plrid{ więt<s zy niż 1l%udziałów w spólce: r)/e durqUrt
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, h/ b 'thl,/UU , ł,] .ł

2, Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emiienta udziałówf fl/ ( ćUil,q LLł
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: n| ę COńLtCł-v . / /

lV. u/
1, Posiadam akcję w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

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

nie ,lńT,lvw,
akcje te stanowiąiakLl*i&rrv niż 10% akcjiw spółce: /) ip rlułvwą
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, 

- ' j,'ę' łłpjvł_ąLł
2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji: 

. ,ł|eftffi ,7
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ł,I / 8 &łŻ*ąt / 7

V. '/
Nabylem(am) (nabył mój małżonek, 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

1. Prowadzę działalnośc aospodarczą (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności)| ,Ą / (
* osobiście n | (. dffivrry
- wspólnie z innymiosobami h ta c|Wuud
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przlch{Ą i dochód w wysokości:
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takiej działalno'ści (na-2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem

leży podać formę prawną i przedmiot działalności): /1,'(

- osobiści" /','ę Cb+r/W4
- wspólnie z innymi osobami rt,Ę / il,słurlłł
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku uuiegłńTi tr aańwysokości: łią a+7

Vll.

W społkach handłowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 71/ (

działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot uzy-
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

VlIl.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub. innej
skiwanych z każdego tytułu: D/da
lX.
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Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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poclać markę, model i rok produkcji): Crh,łr,1, lł l g ł7 * /9. O7aĘ
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Zobowiązania pienięźne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym z

C"Citłnł l/ l

a'$1ln,Ę,,
*'Qqr.r,k , C*985l|th,Ę,t L-335
t^ Q"ll1t b LL. ,txtl U




