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Uwaga:

;irffi:" 
oświadczenle obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staranneeo i zupelnego wypelnienia

2' Jeźeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowahJa, należy wpisać,,nie dotvczv,,.3' osoba skladająca oświadczenle obowią.ana Jest okieslle przynależność poszczególnych skladników
;:jilHf'' 

dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego 
' 
ńi,nu objętego -";#;ń wspólnością

4. oświadczenle o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.5' oświadczenie o stanle majątkowym oue}muJe również wieizyt"tnlscipńnięin".6' W części A oświadczenia zawarte są informacie Jawne, ' .aiś.i B zaś lnformacje niejawne doĘczące adresuzamieszkania skladającego oświadczenle oraz mlejsca polożenia nieruchomości.

czĘśĆ A

Ja, niźej podpisany(a},

urodzony(a).!..'ł','0.5,.!..2"Ł!.......,ł;,:.:.",

/.r,

zatrudnlenla, sfanoMsko funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz' U' zŻOL7 r' poz' 1868), zgodnie z art.25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w składmałżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek oaręuny,

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...... i/łŁ

:) Zr"' zlninną rvprorvndzoną pzcz $ t pL't t roz.porzi1clzcnia Prczcsu Rirdy lr'tinistrórv z clnirr 28 czcr-rvurr f0l7 r. ztnicniirii|ccgo Ioz|]o|7ą-

:il'il:T'il::','",r1?rł'ną 
oraz osobl' wyrirljqccj dccyzji u.t,u;niłr.o"5iin" rv inlicnir"lslaro sly (ńz'U' poz. l29l). iltórc rvcszlrr rv źy'cic
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- środki pienięŹne zgromadzone w walucie onrui ....'...'il'4.'.*... d&ry'
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3, Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .:._....,.......,..
o wartości:
rodzaj zabudowy: ............
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tytul prawny
Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku

4. lnne nieruchomości: l - -,
powierzchnia' ...,.. "....fu.*. łł k.'...'!t .

ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

8,,,{J,ł
o wartościl T?q

ó
,T
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1' Posiadam udziały W spólkach handlowych z udziatem powiatowych osób prawnych lubprzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż La% udziałów w spółce: ....,....
:LI;I

Z tego tytulu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udzi

,L,.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,'..',.

tv.
1' Posiadam akcje w spólkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębi orcóW,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać l iczbę i emitenta akcji:
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akcje te stanowią pakiet większy nlż Lo%akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w
2. Posiadam akcje w innych spólkach

roku ubiegĘm dochód w wysokości
handlowych - należy poda liczbę i emitenta akcji

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wyso

V.
Nabylem(am) (nabył mój małźonel<, z wylącze niem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialne6o, ichzwiązków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegałozbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt.
1' Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i pnedmiot działalności)

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku u
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub

(należy podać forrnę prawną i przedmiot

bieglym pnychód i dochód w wysokości: .......'.'.'..'.'...
jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalności
działalności}

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vil.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}:

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości
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vlil.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnl
kwot ych z tytulu

lub działalności za ub podanieą
.M....

..tr.f !2..!ł,:'{..:t,,,!ł2W.'.',,

tx.

mechanicznych

rnw; {

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 0o0 ztotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zd"rr"nium, w1ałiejwysokości):..'..'
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Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 s L Kodeksu karnego za podanienieprawdy lub zatajenie pnwdy 5rozi kara foitawienia wolności.
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