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Uwaga:
1'' osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupelnego wypelnienia

każdej z rubryk.
2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotvczv''.

3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością
maiątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pĺeniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są ĺnformacje jawne, w części B zaś iníormacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

urodzony(a) I: a-.ř,.*i ďj'''.'ľ ::: :::-iľ'h^ěil'fi'i|Ł*l'ęt

(mieisce zatrudnienia, stanowisko lub ĺunkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowynl

(Dz. U. z 2ol7 r' poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład

małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiei: ...'., ..' 
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_ środki pieniężne zgromadzone w walucie ot r"i, .....|V.l.€' ĺ; )-:'J.
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1. Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
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dochód w wysokości, .'''fu.ĺ€......0a.W.clí'

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta udziałów:..'.'..
.. . .' ...'N.ĺE...'.!*.,lYt.ł.l

Z tego tytułu osiągnąłenl(ęłanl) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......

tv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę iemitenta akcji: .'.........



akcje te StanoWią pakiet większy niż IO%akcji w spólce: '''.''..''''..lĺlE łĺ'łY ł?.?.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ''.'..'...'....... NE .>ý,iłLZ.|

' :::]:::'::o:'"]::]::::']-::::::::::::: ::::::::::l:ľ::'1l]"]lijl'a iiŕłiii
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................

V.
Nabylem(anl) (nabył mój ĺnalżonek, z wylączenieĺn nlienia przynależnego do jego nlajątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

vt.

' :"-:::::::]:::::::::::::::1:i::: ::::::::'::::::: ]:"::']::o":'flE:kly,ł+

_ wspólnie z innymi osobami

- osobiście

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................'.
ĺ,/lä ban Rl

vlr.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): N/€.'.ł!Wp.Łl.

_ .jestem członkiem zarządu (od kiedy): . . N/€.''''b.ł.T3c'z7.

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): il jť, Đrrłizi

Z tego tytułu osiągľląlem(ęlam)w roku ubieglym dochód w wysokości: .'''.......'...,....



lx.
Składniki mienia rucholrrego o wartości powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów lnechanicznych
należy podać markę, modelirok produkcji): .......... .

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyŹej 10 000 zlotych, w tyľrr zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakinl zdarzeniem, w jakiej wysokości):



czEŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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(miej5cowość, data)


