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Uwagal
1. osoba skladająca ośwladczenĺe obowiązana jest do zgodnego z pľawdą, starannego l zupelnego wypełnienia

każdeJ z rubryk.
2. Jeźeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nle dotvczv".
3. osoba skladająca oświadczenle obowlązana jest określić przynależność poszczególnych skladników

majątkowych, dochodów l zobowiązań do majątku odrębnego l majątku ob|ętego małżeńską wspólnośclą
majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju l za granlcą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równleż wlerzytelnoścl pieniężne.
6. W częścl A oświadczenia zawarte są lnformacje Jawne, w części B zaś lnformacie nlejawne dotyczące adresu

zamieszkanla skladaJącego ośwladczenle oraz miejsca położenla nleruchomoścl.

czĘść A
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po zapoznaniu się z przepisamĺ ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U' z 20t7 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że pośiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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:";ľJ-il::iilli".*,o'.o,one wwalucie polskĺej: .....Z.H.?..g..t.=..*7.q*a.ĺ|".
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- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ........... ľ'.ll.<...'.ďĄił'7.

ilt.
1. Posĺadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać lĺczbę i emitenta udziałów:
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tv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: .,.'........
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akcje te stanowią pakiet wĺększ y niŻlo%akcjiw spółce: ..'.........'.'...Iłl.ł.....ĺl.ł,ąĺ1
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NabyłemJpłí) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunaĺnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mĺenie, które podlegało
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1. Prowadzę działalność gos.podarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dzia{alnośc[): pll.Qĺh

!';:ľi*':* ' 'ł;iřl:l ' &"ĺiiŰ :*11ľ: ť'-ďľ'.:!,,' ::,:!w'q:':**:",,,',''

- ws pól n i e z i n ny mi oso ba m i ....'.,..........ł^Ą ĺ..........d'o1.r1ĺł3'
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2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .........łnl....ĺlo.1.Ą.%.'.'..
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- wspólnie z innymi osobami ..'....'',''..lla't'..' ĺÍoí4ĺ,ł1

vil.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ..''......'....'ładl....'.ĺlo.lĺ.ĺł$

- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): llrlĺľ'..'...ĺ,l.ę.!ĺ*J' .'

- jestem członkĺem rady nadzorczej (od kiedy): ...........'.Ą.l4í.'...'. r{ĺl'1*,g.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): A^Ą'ĺ..'.'ĺĺo1ł*3

Z tego tytułu osĺągnąłem(ęłam) w roku ubĺegłym dochód w wysokoścĺ;, ... ' .,..4n | 
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vilt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub ĺnnej dziatalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów meęh^aniczn_ych

należy podać markę, model i rok produkcjil .4J,{łfu!'.(ęmb.ý.:'('?''ę?..('].łłk).u|aał','.?.!..Wł{..(nhp.(':zoĺl3'
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżei 10 000 ztotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
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czĘśĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 51Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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