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3.
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5.
6.

(mlelscowość)

Uwaga:
1. osoba skladająca ośwladczenle obowlązana |est do zgodnego z prawdą starannego l zupelnego wypelnlenla

katdeJ z rubryk.
Jeźeli poszczególne rubrykl nle zna|duJą w konkľetnym przypadku zastosowanla, należy wplsać "nle dotvczv,,.
osoba składaląca ośwladczenle obowĘzana jest określić przynależność poszczególnych skladnlków
ma!ątkowYch' dochodów l zobowĺązarĺ do ma|ątku odľębnego l maJątku obJętego malżeńską wspólnośclą
majątkową.
ośwladczenle o stanle me|ątkourym dotyczy ma|ątku w kratu l za granlą.
oświadczenle o stanle ma|ątkowym obe|mule równleź wlereytelnoścl plenlężne.
W częścl A ośwladczenla zawarte ą lnformacie rawne' w częścl B zaś lnformacte nleJawne doĘczące adresu
zamleszkanla skladalącego ośwladczenle oraz mle|sca pďożenla nleruchomoścl.

po ?apoznanlu slę z pnepisaml ustawy z dnia 5 czenľca 1998 r. o samorządzle powiatowym
(Dz. U. z2oĹ7.r.'poz. 1868), zsodnie z art.25c tej fustawy oświadczam, że pos'ladam wchodzące w skiad
malżeńsklej wspólnoścl maJątkowei lub stanowlące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby plenlężne:

- środki pĺenlężne 'zgromadzone w walucle polsklej:

(mĘsce iatrudnlenla. stanowlsko lub funĘal



- środki pienięźne zgromadzone w wą
... .................Ń

- papierywartościowe'
.. -. _. -..........lv-i.ŕ-..'Đ..ÖÍy.Ĺ..ľ. ľ

na kwotę:

2. Mieszkanie o powierzchni: A{Ę.-PP.LY

3. Gospodarstwo rolne:
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1. Posiadań 'udzlały w spótkach handlowych z udzlałem powiatowych osób prawnych lub
przedslębiorców,'w których uczestnlczą takle osoby - należy podać liczbę i emitenta udzlałów:

. l{ I i:. : : : : : : J)-oif : cĺ.í.
udzialy te stanowią pakiet większyniż 10% udzialów w spó{ce:

:::::ľ::::::::::::::::::]ľľ't:säi7,iľ:::::::ľj:l]il]:::i:. - ::- : :
2. Posiadam udziały w innych spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udzlałów:

..... rJ. l.É. -*z r.{Q.",........

:::::T::::::::::::::::::]-^ĺiľ$-ä#ľ.qr::::::::lli|]:::: -_ _ ::

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

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: ......,... ..........................



Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........'..'.....

V.
Nabyłem(am) (nabył mój matżonek, 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:

' i:lii' ilĹ'j'yc,li

vt.
1' Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ,.''....'.............'.'...

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ......'.'.........
Z.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę praWną i przedmiot działalności): .....'...'........

- osobiście
............ ....1'i. ). t,....,.i.\,11,Y,(.,{,.'/.

- wspólnie z innymiosobami ..

.. . i..l. l.ł'..'...ľ Ś2j..Í.{,.7..Y
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku-ubiegłym dochód w wysokości: '...,'.',.........i:ltl ł}..I).!.;)..''....

vil.
W spółkach handlowych (nazwa,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy
:

siedziba spółki):

:ý.]'l,...'.::]..].Ż.:,';.ž....,'....
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'....lJ..l.i......''.r..l..ĺl'i.ř



lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): ..'.'...'...'

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):



czĘŚĆB

Powyższe ośwĺadczenie skladam świadomy(a), lż na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdý grozi kara pozbawlenla wolnoścl.
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(podpls)


