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lJnnga:
L osoba składaiąca oświadczenie obowiązana ;'est do zgodnego z prawdą starannego i zupelnego rłrypelnlenia

lkażdej z rubryk
Ł, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnprr przypadku zastosowania, nateży wpisać 'nie dottlczv'.
3, osoba skladająca ośuriadczenie obowiązana jest określić prrynaleźność poszczególnrłr składników

maiątko1łych, dochodów l zobowiązań dó majątku odrębnego i maiątku obiętego matżeńską wspólnością
,majątkową.

'4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘcry majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ńwnież wierzytelności pienieżne.
'6. W części A oświadczenia zawańe są informacJe jawne, w części B zaś tnformac|e nleiawne dotycące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca położenia nieruchomości.
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........a... 4... sa:,.,

.......fo/kłLL.

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie potskiej: ..
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(miejsce zatrudnienia, lub tunkcja!

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowyrn
(Dz. U. z 2oL7 r. poz. 1868), zgodnie z aft. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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,ł/*'ł- llrodki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .........

- 1apiery wartościowe: ...........'.....l'.....t....*..
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3_ Gospodarshńlo rolne:
ircrdzaj gospodarstw u, ............ Ił..(....... powiezchnia
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i tego Ęftułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości: .........-...
4. lnne nierucho

1owierzchnia:
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1. Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
pnedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby- należy podać liczbę iemitenta udziałów:

I,/.ł.{.....

udziały te stanowią pakiet większy niŻL0% udziałów w spófce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegtym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziaty w innych spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
........../.J. .

......1/.,t*.
ltego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w

lv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta a



akcje te stanowią pakietwiękzy niż 10% akcji w spółce:
(-

Ztego Ę1tułu osiągnąlem(ęłaml w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach hand!owych - należy podać liczbę i emitenta akcii

......J... ł...........tutW
Z tego tytułu osiągnąłemtęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabyl mój małżonek, z wyłączeniem mienia pnynateżnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej .państwowej osoby prawnej, jednostek samonądu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis rnienia i datę nabycia, od kogo:

v!.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności}: .............

- osobiście k...

- wspólnie z innymiosobami

Z tego \[ułu osiągnątem{ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: '..............
2,Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiern takiej dzlałalności

{należy podać formę prawną ipnedmiot działatnościl: ............'.

osobiście L

- wspólnie z innymiosobami ::l)!;'i

Ztego tytufu osiągnąlem(ęłam}w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki}: .......

- jestem członkiem zarządu (od kiedy}:

- ,iestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}:

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}:

/;'ł:.::.:.:.łi.

Z tego Ętułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
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rx.
Sktldnikimienia ruchomego o wartościpowyżej 10 ooo złoĘch (w prrypadku pojazdów mechanicznych
n
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Zobwiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 000 złoĘch, w Ęm zaciągnięte kredyĘ i pożyczki oraz
wanrnki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej'wysokościi:
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Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 s 1 Kodeku karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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