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radnego powiatu

Uwaga:
1. osoba skladaiąca ośwladczenle obowlązana Jest do zgodnego z prawdą, sterannego l zupelnego rľypelnlenla

każdel z rubryk.
2. Jeżeli poszcze3ólne rubrykl nle zna|duJą w konkretnym prrypadku lastosowan|a, należy wplsać ''nle dotyczv".
3. osoba składa|ąca ośwladczenle obowlązana jest określlć przynależność poszczególnych skladnlków

ma|ątkou4ych, dochodów l zobowlązań do majątku odrębnego l matątku obJętego matżeńską wspólnośclą
ma|ątkową.

4. ośwladczenle o stanle malątkorľym dotyczy maJątku w kratu l za granlcą.
5. ośwladczenle o stanle ma|ątkowym obe|mu|e ľównleż wlerzytelnoścl plenlężne.
6. W częścl A ośwladczenla zawarte są lnformac|e Jawne, w częścl B zaś lnformacJe nleJawne doĘczące adresu

zamleszkanla skladaJącego ośwladczenle oraz mie|sca położenla nleruchomoścl.

po ?apolnaniu się z przepisami ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 20Ĺ7 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tei ustawy oświadczam, że pośiadam wchodzące w sklad
małżeńskiej wspólności maJątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny;

t.

Zasoby plenlężne:

- środkl pieniężnę zgromądzone w walucle polskiej: ....!1tłł...?J.?!*ĺ....'..'..rk'..,(l:,...?P/,ł,,t#..
....'....'.'..e5í?..ła1..'//..z.Ę'...'ffiT..kł.-.1#e...,ułýĺ.'łĺ.etu:......|wł/stĺ.cĺł{:k.............



- środki pĺeniężne zgromadzpne w walucie obcej: .......... .....ł,;.ę..'.,.. .ck/ł.?.ft

I lt.

1. Posiadam udzialy w spótkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
przedslęblorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udzialów:

2. Posiadam udziaĘ w lnnych spółkach handlowych - należy podać llczbę i emitenta udzlałów:
.1.8.',ł:eki.ełT.ę!.y'..,.lł'::...I&łś'j.ł,Ę.(..ę...k.łt...ł'.''.łĺ.:*ł'*.l'k' 2q'C41łł,1 d '.t':.ä..

Z tego tytulu oslągńąłem(ęlam) w roku ubieglym ďochód w wysokości: ..*.t.Í3,ĺi.r.ił*:łł,(...śžćk,r'rĐ

;;;;il;;i;."'i'o.i."i;Ękä;i; '.**;i;il;;i;;;. ..::'... .iil'ł ,ďŚłÍí:a?#--

Z tego tytułu oslągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysołości: .,.,'ii'e....gP-ť.ť,'ijl:

tv.
1. Posiadam akcje w spółkach hanálowych z udziałem powiatowych osób pravynych lub przedsĺębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: ....,'.2ĺ'Ś..,.....{ł,Í:.ł.a(3r........,',....

tyt u ł p r a w ny, ...,. :lk L*, ł.:l(*,..,'. *ł łp, ąl,(, r,ł # .... ., oyk t !,*, ĺ, e
3. Gospodarstwo rolne:

ľ*:1{ľä::iiľlľi:;łJk łW.&::'':: ' :::.'.:::::::::l]l ::Í"ľ:.;,''*Í"ľ:T...,.:"..'
rodzaj gospodarstwa : ......łłe....c

Z tego tytulu oslągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód l dochód w wysokości: ...................
4. lnne nieruchomości:



;;;;il;i;;;;;;;*'iJ;;;;;;il ;il;'ń j;;;j*;;;;k;;;;;'' ;iż:ł '''iź_ä,ę: r:...''|...|..''..'' .',

V.
Nabyłem(am) (nabył móJ małżonek, z wyłączeniem mĺenia przynależnego do jego maJątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ĺch
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetąrgu - nale{ podać opls mienia i datę nabycia, od kogo:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...'....,..,......
?-.7arządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takieJ działalności

(należy podać formę pľawną i przedmiot dz|ałalności): .,..,..,,'l,?/.g,,,.....€!Í:.ť'y.:.'.(.y..........'....'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)'w roku ubiegłym dochód w wysokości: '......'.{l4lŚ... ..,t:!.:.:!y::!.:/

-j;;;;'';;;il;;;;;;;;;;;;;;öki;;);.."..),),,;,..'.;,,;i|i,.....,,::,!!,ť'i,ł.;/,



tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 00p złotych (w.przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcjl|: ......,..,..łł.ę,....,rá.{łÍ!/.#!/..

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 o00 zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiąeku z jakim zdarzeniern, w jakiej wysokości}:



czĘśĆ B

Powyższe oświadczenie składam śwladomy(a), iż na podstawie art' 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenle prawdy grozi kara pozbawienia wolnoścl.
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