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1. osoba składaJąca oświadczenle obowlązana lest do zgodnego z prawdą starannego l zupełnego wypelnlenla
każdej z rubryk.
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część e
Ja, nlżeJ podplsany(a), .
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Jeźeli posrczególne rubrykl nle znaldutą w konkretnym prrypadku zastosowanla, należy wpisać "nle dotvczv,,.
osoba składaląca oświadczenle obowĘzana ,est określĺć przynależność poszczególnych skladnlkđw
maJątkowych, dochodów l zobowiązań do matątku odrębnego l ma|ątku obiętego malżeńską wspólnośclą
maJątkową.
ośwladczenle o stanle maJątkowym doĘczy ma|ątku w kra|u lza granlą.
ośwladczenle o stanle maiątkowym obetmule równleź wlerzytetnoścl plenlężne.
W częścl A ośwladczenia zawarte ę lnÍormac|e Jawne, w częścl B'zaś lnformac|e nleJawne doĘczące adresu
zamieszkanla składaJącego ośwladczenle oraz mle|sca polożenla nleruchomoścl.
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(mlelsce iatrudnlenla, stanowlJko lub funkcJa)

po ?apoznanlu się z pnepisaml ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samonądzle powiatowym
' (Dz. U.z2oĹ7.r.'poz. 186-8), zgodnie z art.25c tej ustawy oświadczam, że pos'ladam wchodzące w skład

malżeńskiej wspólnośc| majątkowei lub stanowlące mój majątek odrębny:
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2. Mleszkani 
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3. Gospodarstwo rolne: ', / /

rodzaJgospoda6tw;l:.../,kQ,ű,łű-e......|*...
o wa rtości: ....á''.,Lo......J1ba/......:1k.......

powierzchnia, .. 7, 7-ś ĺą.ą..

pnychód i dochód w wysokości

ilt.
1. Posiadań 'udzlały w spółkach handlowych z . udziałem powiatowych osób prawnych lub

udzialy te stanowaą pakiet więkzy niż 10% udzlałów w spółce: ,łł-}-.,...

Ĺtego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokościzfl6&-..

2. Posiadam udziały w innych spóJkach - należy podać |iczbę lemitenta udzialów:

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku

lv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzialem powiatowych osób praw*nych

w Kórych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcii:ýĺ>t"&..

1. Dom o powierzchni:...

rodzal zabudowY:



akcje te stanowią pakiet wĺększ v nlż7o%akcjiw spółce; ,** /*,4*7
""""""""'ŕ""tl""""'

z tego tytułu oslągnąlem(ęłam) w roku ublegĘm dochód w wysokoścl : ..,4.OeĄ.........a

7tego Mulu osĺĘgnąłem(ęlam) w roku ubległym dochód w wysokoścl: ,łíł<a,*...

1. Prowadzę działalno{ć gospoýrczą(należy podać formę prawną i przedmlot dzlałalnoścl):
... "łĺ"ę.. )... al@,/. a,ĺą

- osoblście'**::.:.:,ľ:%.ÍŹ..:.::...:J;....;.....-.......-.._...-_._.-._-.__....---....

- wspólnie z innymi osobaml ./4.í.{,-ś......,..

Ztego tytulu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym prrychód l dochód w wysokoścl:
Z.Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem

(na|eży podać formę prawną l pnedmlot dzlalalnoścl): .łaą*Ł.....

- Jestem członkiem rady nadzorczeJ (od kledy): .ź(/.{-ę...,.

- je ste m człon kle m kom lsj i rewlzyJ nej |od kiedy| : /4aÍ-......

Z tego tytułu osĺ{gnąłem(ęłam} w roku ublegĘm dochód w

takiej dzlalalnoścl

Z tego Ęĺtulu oslągnąłem(ęłam) w roku ublegtym docńód w wysokoścl: .rłĺ-cQ'...

vil. \
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ..r.*..#.....
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tx.

Zobowiązania pienlężne o wartości powyżej 10 0oo złoĘch, w tym zaciągnięte kredfi i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości):



czĘść B

Pbwyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdý grozi kara pozbawienla wolności.
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