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ośwlłoczrNlE MAJĄTKoWE 'l l.z Íadnego powiatu

z.
3.

4.
5.
6.

Uwaga:
1. osobą skladďąca oświadąenle obowiązana |est do zgodnego z prawdą starannego l zupelnego wy'pelnlenia

kaźdel z rubryk.
Jeźell posłczegÓlne rubrykl nle zna|dują w konkľetnyrn prrypadku zastosowanla, należy wpisać ,,nle doĘczY..
osoba sklada|ąca ośwĺadczenle obowĘzana Jest określlć prrynależność poszczególnych słłaańików
majątkowych, dochodów l zobowĺązań do maiątku odrębnego l ma|ątku obiętego malżeńską wspólnośclą
majątkową.
ośwladczenle o stanle majątkowym doĘczy majątku w kraju lza granlcą.
ośwladczenle o stanle ma|ątkowym obetmute równleż wĺerzytelnoścl plenięźne.
W częścl A oświadczenia zawarte są lnÍormacte taWne, w częścl B zaś lnformac|e nletawne dotyczące adresu
zamleszkanla skladaJącego ośwladczenle oraz mleJsca położenla nleruchomoścl.

po łapoznanlu się z przepisaml ustawy z dnia 5 czenľca 1998 r. o samorządzle powiatowym
(Dz. U. z 2OL7.r.'poz. 1868), zgodnle z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posladam wchodiące w skíad
małżeńsklej wspólności maJątkowej lub stanowlące móJ majątek odrębny:
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Zasoby pienlężne:

- środki pienlężne zgromadzone wwalucle polskĘ: .,......!.:.:.t-.,y. 
!. F:.....p. *T :í. s. e..{.
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środki pieniężne zgromadzone w walucie qbcejl ...........'................_...

na kwotę:

il.

' i:T,:ľľiľ"1T]1ä:a 8 ń ał.y,.''Ta.-lęľ,.n.&*-',..melę.ęę.ę,h--.@ra.ĺĺ|..Fd ďo-*")
;;;:;;; '...|./.5:eą.;;-ä.u__..... .l_..:-..-.:--:_--_.._.:-...-. - : -._ . ..

r odzajzabudowy: ................NJ,ĺŁ...ł.9.7.Y. 9,?!...........

ztego tytulu osiągnąłem(ęlam)w roku ubiegĘm przychód idochód w wysokości: ..................

;;;ä;;;łź4,j:ů..?*:::;;;-a:::i;nä;;äk*.
...aęn{l.,,łTp.,e.n.p..tę,.:....,,ĺl.a.Teeci!ęk*.
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M.
1. Posiadani udzlaly w spólkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

:::::::::::liľ:ľľjľjl'"*::lvJ_E_:':á3ť'ä:ł:::::::::::::::::::::::*

2. Posiadam udziały w lnnych spółkach handlqwyg1 - należy podać liczbę i emitenta udzlałów:
..Ál /..Ę.....Đ äi.:t.ę-z..:/..

Ztego Ę1tulu osiągnąłem(ęłam) w roku ybtgtvľ dog'ód w wYsokości:
N ĺ E ,M.Lĺ.ę.z.i.^.....^

lv.
1. Posĺadam akcje w spółkach handlowych z udzialem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - naleiy podać liczbę i emitenta akcji: .......... ..........................
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akcje te stanowią paklet wĺększY niż 1ooÁ akcji w-spó]c€-i ..'..............

Z tego tytulu oslągnąłem(ęłam} w roku ublegĘm dochód w wysokoścl: ..................
2. Posiadam akcJe w lnnych spółkach handlowych - należy podać líczbę i emitenta akcJi: ...........
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lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

''Ö.:ł

tx.
Składniki mĺenia ruchomego o wartości powyżej 10 0o0 zloých (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): ................

x.
Zobowiązania pienlężne o wartości powyżej 10 0o0 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości):



czĘść B

Pbwyższe oświadczenle skladam świadomy(a), lż na podstawie art. 233 9 1 Kodeksu karnego za podanie

nleprawdy lub zataJenie prawdý grozi kara pozbawlenla wolnoścl.
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