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Uwaga:
t. osoba skłattatąca ośwladczenle obowlązana |ośt do lgodne3o z prawdą, starannego l rupĺilnego wypelnlenla

katdeJ z rubrýk.
2. teżelt poszczególne rubrykt nle zna|du|ą w konkľetnym prrypadku tastosorłranla, nalety wplsać "nle dotvca"'.
3. osoba skladaląca ośwladczcnlc obowlązana |cst okrďllć prrynależność posrcrególrych skladnlków

ma|ątkolrych' đochodów l robowlązań do matątku odrębnego l matątku ob|ętego małżeńsĘ wspólnośclą
malątkoulą.

4. ośwladcrenle o stanlc ma|ątlrorľYm dotyccý malątlru w kľa|u l ra lranlcą.
5. ośulladcrenle o stanle ma|ątkotľym obe|mule ľównleż wleĺzytelnoścl plenlężne.
6. W częścl A ośrľladczenaa zawaľte są lnfoľmac|e |awnc, w cręścl B zaś lĺrformac|e nle|arľne dotyczące adresu

zamlesrkanla skladaiącego ośwladcrenle oraz m|e|sca pďożenla nleľuchomośc|.

cztśĆ A

- ĺlmlonąlnazwĺsko oraz nazwlsko rodowel

:.T:?!!!:.ĘĺÍlY.ľJ.ry.ľ.9!ĺ9ľ.'.ľ.P.tľľ.zL,.gĘ....:ť:ľ:ľ.7ĺľľ*ľ.ľľ::ľ.ľľ.Ę::7*.ľ::

""'ffiä;;;ilil;'i.''"ilffi;äđi" "'.""""""""r""r"""'

po zapoznanlu slę z pneplsaml ustawy z dnia 5 czenľca 1998 r. o samonądzie powiatowym
(Dz. U. z 2ot7 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posladam wchodzące w skład
małżeńskieJ wspólności majątkoweJ lub stanowIące mój maJątek odrębny:

t.

Zasoby pleniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskle1: .......nt9..99Jy..9:Y



_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..,'...l!'9.9.9l:.?.....'.

- papiery wartościowe: nie dotycŻy

na kwotę:

lt.

1. Dom o powierzchni: ...'J'93:Ę1'.....'.......'' ffi', o wartości: .''''..99'ľ9'.'....

2. Mieszkanie o powierzchni: .....t|ľ..19ľ*Y...... ffi2, o wańości: ......Ti:.9."jľ.Ť-y'..

3. Gospodarstwo rolne;
rodzaj gospodarstwa: ...L9lT.9....'...... powierzchnia, ......?ł?.|.?...

dolrr mieszkalny i zabudowania gospodarskie muľowane, stodoła drewniana

Żtego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: ....1i:.ĺŁ'y.Ťy...

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia, .......'....'.'.9.Lľ'..'....9ľL1ľ:9.'9.:ľ:ľ.ľię.::ę|l)ľ.'''....

o wartości: 2 000 zl.

ilr.
1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 70% udziałów w spółce:
nie dotycay

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........,..,......
nie doýczy

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ........'......,.,,
nie doýczy

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

w których uczestniczą takie osoby - naleźy podać liczbę i emitenta akcji: .,.'..,....
ni. dolyczy



a kcje te stanowią pakiet Większ y niż to% a kcji w spółce: '...'...'.'Tj:.9'9l'".a'''..........''

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ....'lię.9.:lv..ľ.l

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta akcji: '......'...
nie doĘczy

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ..,..,.,.....,,....'.........:.....l..'.
nie doĘczy

V.
Nabýem(am) (nabý mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego 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:

nie dotyczy

vt.
1. Prowadzę dzĺałalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości' ....ru.;;'........

2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikierľtä\Ťěj działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście ........Tię.g.9vtsy

- wspólnie z innymiosobami '...'ti:'ť9ľ.*y.

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '...tj:.ĺ.:|Y*J

vlt.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .'..''|i:'9'1YŤ,{

- jestem członkiem zarządu {od kiedy): .'....'ľj:.9.9!Yg.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:



vil!.
lnne dochody osiągane z rytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

. .'9ľ.".ťľl?.:'19. 399;L?
umo!ĺä o dzi€Io - 2 l l2.2l

prawe auloÍslde _ 4 700.00

dieta radnego - 22 25ŕ1,36

tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 0Q0 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych
na leży podać markę, model i rok produkcji):''.'ľj?.9.llYH

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

i przez pożyczkobioÍcę' ltóry nie tplacaiąC zadfużćniü uciekl za gronicę kraju, pnekierowywwyĺiu wpoku sqdowego i egzclucii komomicz€i na



czĘśĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

(miejscowość, data)
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