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Uwaga:
1. osoba sklada|ąca ośwladczenle obowlązana lest do zgodnego z prawdą, starannego l zupelnego r,rĺypelnlenla

każdel z rubryk.
Jeżell poszciególne rubrykl nle rnaldulą w konkretnym przypadku zastosowanla, należy wplsać lnle dotvczv".
osoba skladatąca ośwladczenle obowlązana lest określlć przynależność 'poszczególnych skladnlków
ma|ątkorłrych, dochodów l robowlązań do malątku odrębnego l ma|ątku ob|ętego malżeńską wspólnośclą
malątkową.
ośwladczenle o stanle ma|ątkowym dotyczy ma|ątku w kraJu t za grantcą.
ośwladczenle o stanle ma|ątkowym obe|mu|e równleż wlerzľelnoścl plenlężne.
W częścl A oświadczenla zawarte są lnformacle Jawne, w częścl B zaś tnformacJe nleJawne doĘczące adresu
zamleszkanla sklada|ącego ośwladczenie oraz mleJsca polożenla nleruchomości.

lJaľĺ...............,

po zapoznanlu slę z pneplsami ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samorządzle powlatowym
(Dz. U. z 2oL7 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c teJ ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad
małżeńskleJ wspólności majątkoweJ lub glaregĘę móJ majątek od'ębryi

t.

Zasoby plenlężne:

.-iľl.....'......ľ":....,*i:ľ-l.................-::::::::::::.::::::::
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............... m2, o wartości : ....:ł/il..{.kJ..

ilt.
1. Posiadam udzialy w spólkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorc{w, ľ kt{ryqh uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udzialów:

I

tytuł prawnY: .............ĺriT.0iľi$.c'/.

ffi''ä;;il;;;i;ŕ;;ń,;;;;i;ä'a;;;üililä;.:....:;.'Ł.:...ĺji.uĹ'i'-ĺ......::.._._....:::_.-
I

Z tego tytułu oslągnąłem(ęlam) w roku ubległym dochód w wysokości: ......,vL.,'Ł....íl.Ýĺ.iĺ.łłi.v;1
I

Posipdam udłiaty w innych spółkach handlowych _ näleży podać liczbę i emitenta udzialów:

ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubległym dochód w wysokości: ........;Lkl...0t:ü'k.\!;..l
I

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

2.

w których uczestniczą takĺe osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:
. .... . .......' P.".ü..... ľ.!.V.!.v(v.v.\.. .. ... ..... ....\



akcje te stanowią pakiet większy nlŻ7o%akcji w spólce: ........?.,.**. !kł*"Ýł
I

Ztegotytułuoslągn;"'(;ili;';;il;i;il;il;il*;;i;;;;.|,);.,.ł.::ď;.!ą-łi:;;;::::
2. Posladam akcje w innych spólkach handlowych _ należy podać llczbę i emltenta akcJiz ,,l'ą',*,..{/.Lką,k1..

Ztego $Ąułu oslągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścl: ......,,i#.'.aLĄ,ľ,k.ą..'..'..........

V.
Nabylem(am) (nabyl mój małźonek, z wytączenlem mienla przynależnego do Jego maJątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwoweJ osoby prawnej, jednostek samorządu terytorlalnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolltalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w'drodze przetąrgu - należy podać opis mlenla i datę nabycla, od kogo:

il;;;ňilö;;;ňiöil;;äffi;łń;;;ňääffi*';i;;:;;;,.',tg.ł.:ťiĹ:iđ:lil?:I'i(,/ŕ, ľi]
2.Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstawic_lelem, pęłnomocniklem taklej działalności

(na|eźy podać formę prawną i przedmlot dzlalalności): .......ľ4łŁ....!ĺ*ką.ł4

\/

- wspó ln le z lnnyml osoba mi ............. /ył.*.......c*s,ilągĄ

vil.
W spólkach handlowych (nazwa, sledziba spólki): ......... ,t/ľ-:-*.....ý,Á)uąrĄ

- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): N/L4Ł..

Z tego tytulu oslągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścl: ........
"::'\"1':ľ1"""""''au



vilt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia.lub innej działalności zarpbkowej lub .zaięć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdeg,o tytqłg: ..',...í.{ĺĺ.:(.ĺ........ŕ.ĺ.c.{ĺ;l.ĺ 3.:.,!...''.',:(.Í...t.C^'....ź..:..il,..............'.............

ĺ

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz



cZĘśĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 51Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

( oodPis)


