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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenle obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupelnego wypelnienia

każdeJ z rubryk.
Jeźeli poszczegplne rubrykl nle znaJdują w konkretnym prrypadku zastosowanla, należY wpisać "nle dotvczv".
osoba skladająca ośwĺadczenle obowiązana jest określíć przynależność poszczególnych skladnlków
majątkowych, dochodów l zobowĺązań do maiątku odrębnego l majątku objętego malżeńską wspó|nośclą
majątkową.
ośwladczenle o stanle malątkowym doĘcry maiątku w kra|u i za granlcą.

ośwladczenie o stanle maiątkowym obeJmuie równĺeż wierzytelnoścl pĺenlęźne.
W częścl A oświadczenia zawarte są in{ormacJe'Jawne, w części B zaś lnformacje nlejawne doĘczące adresu
zamleszkanla skladaJącego ośwladczenle oraz mlelsca położenla nleruchomoścl.
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(mlejsce iatrudnienÍa, stanowisko lub funkcjal

po ?apoznanlu się z pnepisaml ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowYm
(Dz. U. zŻo17.r.'poz. 1868), zlodnie z art.25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad
malżeńskiej wspólności majątkowej [ub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pienlężne:
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_ śrorJki pienięźne zgrolnaclzonc w walucic obcej: '......... ..y.yl.ĺ'.'.!.('p.lll;:,'j

ilt.
1. Posiadań udziały w spólkach handlowych z udzĺalem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ należy podać lĺczbę i emitenta udzialów:

udzialy te stanowią pakiet większy niż Lo"/o udzialów w spó{ce: .....'............/:lu.l.,.....łd.rł,łłtr

Z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ...-'...Mĺ,......iĺĺ.ĺ.łĺľy

- 0,łł'5!,,

2. Posiadam udziały w innych spólkach handlowych - naĺeży podać liczbę i emite.nta udziałów:
.ł"..ĺa*:|.Ąfr)..

7tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
;I'.;.....'/$i

lv.
1. Posíadam akcje w spólkach handlowych z udzialem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcjĺ:



akcjc te stanowią pakict większy niż.Io%akcjiw spólcc: *ł.ł......c(łĺ.,,1l*,1

Ztego tytuĺu osiągnąlem(ęłíń) w roku ubieglym dochód w wysokości: ..................lrłi.ł.....alEI+łu"'i
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Ztego tytułu osĺągnąłem(etań) w roku ubiegłym dochód w wysokoścĺ: ..................

Nabyłem(aĺííi (nabl mój malżonek, z wylączeniem 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 mĺenie, które podlegało
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Ztegotytułu osĺągn ąłen|gńlw roku ubiegĘm prrychód l dochód w wysokości:4ĺ.ł,9:.?.Hl.,f.?.l.sl'ł*Í, łc 17

2.Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,. Ppłnomocnikĺem takiej dzlalalności
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- ;'oo'*; ffi;;ä;;;...-..........:.'.,.:.:.,',.......'..,..,...'..';;.;.'..:,',.....;kĺ,'t,rĺ'(1
Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam)'w roku ubiegłym dochód w wysokości: ""..."....4,.łil.,.....l,ł.h1*ľtr

W spólkach handlowych (nazwa, siedzĺba spólki): .."........łĺĺ.ą... ...,ĺrlś.uęp,l'íJ

Z tego tytulu osí{gnąlem(ęłam) w roku ubiegłym docľlód w vuys;k;;i;'...."""".:;;;';...'..'i;:ii;;ł'"."""..:.""..."..:...."....(l



Vĺll.
lnnc dochody osiągane z Ętułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskĺwanych z każdego tytulu:

X.
Zobowiązania pĺenięźne o wartości powyżej 10 00o zlotych, w tYm zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości):
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czĘŚĆB

P'owyższe oświadczenie sk|adam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy ĺub zatajenie prawdý grozi kara pozbawienĺa wolności"
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