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czlonka zanądu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacy|nej
powiatu, osoby zaządzającej i członka organu zanądzającego powiatową osobą prawną oraz osoby

wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyl
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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać,'nie dotvczv".
3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana iest określić pnynależność poszczególnych skladników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i ma]ątku objętego malżeńską wspólnością
maiątkową.

4. oświadczenie majątlrowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuJe również wierzpelności pienięźne'
5. W części A oświadczenia zawańE są inforrnacje iawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamiesrkania sktadającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości-

czĘśĆ A

Ja, niżej podpisany(a), ... ....f.a pZ_..,6łałł
urodzony(a) .',(I.a. e.'..ł'9' 7*/. w ........'(r. o. ('t. z..ą'ł..Ł

na/ '..''..r..ł.['.,l1I''ą.;;:;.;.::;;a".:'.

{o-.

limiona i nazwlsko oraz nazwisko rodowe)

;:ł; ' ,:'. ;'. i;; ;i; ),f a.

(mlejsce zatrudnienia. stanowiJka lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy zdniaŻ7 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalności
gospodarczej pnez osoby petniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2oI7 r. poz. 1393} oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r' o samoruądzie powiatowym (Dz' U. z2D77 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspó|ności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: '..'..'..' ,Q,?,8*

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: !.'?,..

-li Zc znrianą r,lprorvitclzon4 prrcz $ l pkt J rozporz{dzcnia, o którym nlo\gir tv odnł'rśniku f .
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Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udzialów: ...l?.t.?,'{'ę.hrar

udziały te stanowią pakiet większy niż 3.0% udzialów w spółce:

Z tego Ę1tulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

tv.
Posiadam akcje w spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ,rt e e!.ł.ił7',..

akcje te stanowią pakiet Większy niŻ 7oo/o akcji w spółce:

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości

V.
Nabyłem{am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem 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 mienie, które podlegalo
zbyciu w drodze ppetargu _ należy

.. ł1.t -s;'''.....'.ę{2''hr.
podaĆ opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego Ętułu osiągnątem(ęlam) w rol<u ubieglym pnychód i dochód W vvvsokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot dziatalności)

I

../€.ł..e....

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

vil.
1' W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spótki}: .''.'..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy)l

t/L

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy)l

Z tego tytulu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości

2. W spółdzielniach: ....

...'.....a..!ł.

_ jestem członkiem zarcądu (od kiedy):

-jestem członkiem radv nadzorczej3 (od kieoy;

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy)

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ..

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
. ' '. '' '.,....,..,'.t'c ob

- jestem członl<iem zanądu (od kiedy}
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-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}:

vill.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzialąlności larobkowej lub zajęć, z podaniem

i-'-''*:u:ffi:;2łłi7w:ii:iłr/T(^ ć/'##" 'fifu|rfu !e?r'-a*:

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglyrn dochód w wysol<ości: '.

!x.
Skladniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji)

Fi# 2N
..''...'''''.ki:łaa

.ałr(..Q.a..?'

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 0o0 zlotych, w Ęm zaciągnięte kredyty i poŹVczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): .-...-

a.
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czĘśĆ B

Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 t 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozl kara pozbawienla wolnoścl.

óaoanp 7f p Z(.a( Zozą
Iml€Jscowośą data) {podplsl

1 Niewłaściwe skreślić.

' Nie dotyczy dzialalności wvtwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

l Nie dotyczy rad nadzorceych spółdzielni mieszkaniowych.


