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Uwagal
1. osoba skladająca oświadczenle obowlązana lest do zgodnego z prawdą, starannego l zupelnego wypelnlenla

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubrykl nie zna|dują w konkretnym prrypadku zastosowanla, należy wplsać "nle dotvczv".
3. osoba składaJąca oświadczenle obowlązana iest określlć przynależność poszczególnych skladnlków

majątkourych, dochodów l zobowiązań do maJątku odrębnego l maiątku oblętego malżeńską wspólnośclą
majątkową.

4. oświadczenle o stan|e majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenle o stanle ma|ątkowym obe|muje równieź wIerzytetności plenlęźne.
6. W częścl A ośwladczenla zawarte są informacje |awne, w częścl B zaś lnformacJe nleJawne dotyczące adresu

zamleszkanla sklada|ącego ośwladczenie oraz mleJsca potożenla nieruchomoścl.

czĘśćn r.1:^,", t'l,\:'.!i,r ,lAa,ll,}'
Ja, niżej podpisany(a) ,...,.......ťl'p.I3'..''.!='u.I).ľy.lK. N.#.9łI!!.u.......

urodzony(a) .....5,.Qł,..!.9.5.3............"ł':::.'ľ-ľ-#:.ď..}.Ti]..i''##ľ:.'..

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2ot7 r. poz. 1868), zgodnĺe z art. 25c tej ustawy oświadczam, że pośiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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środki pieniężne zgromadzone W walucie obcej: ........ł ..ę,..'..''ł::.!..'ĺ.y.].z

na kwotę:
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Iil.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczątp(e osob1 -1rależy podać liczbę i emitenta udziałów:: , N,IE
akre osobv - nalez
'tt.... . ..tr.ę.*:/.y.

;;;;il;";i;il; ;;il; ;i;ö;i; ;''" ;;ilil ;ili;;;''''''',!ję' i);.ji.i'l.l

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'....'..)t.lĚ...'ě.ił.T.1.(.L1......
;

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenla qali3ýĽ:.
...............łY.'.t,.... :..:'. l... l..:, j
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tv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,



akcje te stanoWĺą pakiet Większ y niż 7o%akcji w spółce: '......../r...đ.....,).v'.'|ul.7'.'......'....

Z tego tytułu osĺągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym il;;JJ;;''"u",li' ..... .^.ri_ ,Ť: |ľ.i.ł
V.
Nabyłem(am) (nabył 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
zbycĺu w drodze przetargu - naleźy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:

vl.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę praWną i przedmiot działalności):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości, ....'.'...łl.ł.. ...Đ.'v.i3ĺli?
2'Zarządzam dzĺatalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..........'....,!,ie; ..'..t)ĺ'.|Iułs...

_ *'*i"'". i;;;;;ä;;' '. ''...... ......' ..... ....;!;:..'.',i;";.i:1i.'..'.. . . ....... . '...'......... .''.. ' ''.. .' . . .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)'w roku ubiegłym dochód w wysokości, .........'.'/l,..i. .'...,'.'..'...'..|,,'.(..t.ĺ'................

vil.
W spółkach handlowych (nazwa, siedzĺba spółki): ,'\' 

-at, ' 1

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...'......'..,ll..|.'.....ł),.'.'jl..ii
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vilt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć,
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tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):

ľ-rffiSľ,)rś'[

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):
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czĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanĺe
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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