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Uwaga:
oświadczenie obowiązana jest do rgodnego z prawdą staranneBo i zupetnego wypelnienia

każde| z rubryk'
2. Jeźeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowahla' należy wpisać ,,nie dotvczv,'.
3. osoba skladająca oświadczenle obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. oświadceenle o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granlcą'
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuJe również wienytelności pieniężne.
6' W części A oświadczenia zawarte są informacJe Jawne, w części B zaś lnformacJe nleJawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego ośwladczenle oraz mieJsca polożenia nieruchomości.
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{miejsce zatrudnlenle, stanowlsko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 5 czenivca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z ZaL7 r, poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że
małżeńskiej wspólności majątkowej l ;

l.
Zasoby pieniężne:

w skład

-fij-i:trź:t-?i*"::%T,ŻK]:3}l'.W.

Zr.'ztnilną rvprorr'łdzoni1 przez $ l pl.'f l rozporzIldzcnin Prczcsa Rltly lvlinistrórv z dnia 28 czcrrvcrr 3'0l7 r. zrnicnia.ii;cego rl]Z|'ol7il-

porviattrlvi1 nstrbł PrarvnE oraz osoby rr'yrlajilccj dccyzjc adninislroc1,ine lv inrictliu slarłlsty (Dz' IJ, poz' l 29 l ), lttórc ryoszlo rv życic
z rlnicnr I lipcn20l7 r.
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- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
.,),..,.....

- papiery wartościowe
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2. Mieszkanie o

tytuł prawny:

3. GosPodarstwo rolne

rodzaj gosPodarstwa
\,t t t'
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o wartości: '...'.'...
rodzaj zabudowY:

tytuł prawny: ...''.

Z teEo twutu osiągnątem (ętam}w roku ubiegtym pnychód i dochód w wysokości:
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lil.
handlowYch z

1. Posiadam udziały W spółkach

przedsiębiorców, w których uczestni czą takie osoby
udziatem powiatowych osób prawnych lub

-;"'' podać liczbę i emitenta udziałów:

udziaĘ te stanowią pakiet większy niŻ Lo% u dzi ałów w spótce:

Ztego tytulu osiągnąle m{ęłam)w roku ubiegłYm dochód w wysokości

2' Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziatów:

""""" """n"Ą";'}'" "

-...'. '...'..,-.(' u 'L/'Lł+'"" "''
w roku ubiegłvm dochód

Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam)

1, Posiadam akcje w spółkach handlowych zudziałempowiatowYchosóbprawnychlubprzedsiĘbiorców,
tv.

w których uczestniczą takie osoby _ na!.eży podaĆ ticzbę i emitenta akcji: """"'""'""
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akcje te stanowią pakiet większy niż Lo% akcji w spótce

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spólkach handlowych - należy podać liczbę i em akcji

.....(J/LArl.....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam} w rol<u ubiegłym dochód w t:

V.
Nabylem(am) (nabył mój małżoneĘ z wytączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialne5o, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu 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

- wspólnle z innymi osobami

Z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dzi osct

(należy podać formę prawną i przedmiot dziatalności}

- osobiście łmLy.....':.:".'

- wspólnie z innymi osobami

z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

vil.
W spółkach handlowych (nazwa, siedzlba spółki}:

\
...,n/A-(

- jestem czfonkiem zarządu (od kiedy):

_jestem członkiem rady nadzorczeJ (od kledy)l

- jestem członklem komisJi rewlzyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:
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vilr.
lnne dochody osiągane z tytułu ności zarob lub z podaniem
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lx.
Skladniki mienia ruchomeBo o wartości powyżej 10 o00 zloĘch {w przypadku pojazdóW mechanicznych
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10 000 ztoĘch, w Ęm zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogą w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości): '''.'.

),



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Ko
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi l<ara pozbawienia wolności.

karnego za podanie
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