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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnieniakatdej z rubryk.
2. JeiLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiry
wpisad "nie dofyczvtt.
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreslid przynaleilnoSd poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych dochod6w

i

zobowi4zah

do maj4tku odrgbnego i maj4tku

objgtego malZeriskq wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w cz:gSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajAcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

CZ4SC A
J

EV

a, nihej podpi sany(a),

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodorve)

?..).\?h.r.....0.4 e......Pp.p.r.ftr.?.qYc.f.......k?....11.'.dtL(*..... hk2

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 7997 r. o o1;raniczeniu prowadzenia
dzialalno6ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( D;r. U. z 2006 r. Nr 216 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatrrwym (Dz. IJ. z 2016 r.
poz. 814 z poLn. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczeLm, ze posiaLdam wchodz4ce w sklad
malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrpbnl':
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Zasoby pienigzne:
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z.Mieszkanieopowierzchni: ,!.Q.m',owartoSci: f.U..Qgi,..tytulpravvny:.fl.tJ..E,!.qI
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa'
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Z tego tytulu osi4gnqlem(Qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d

,w

wysoko6ci: u.r.E...qgL..

4. Inne nieruchomoSci:

o wartosci:
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III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych -nale|y poda6liczbq i emitenta udzial6w: .91.E......."

Del

-1p.2.Y.

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale|y podai liczbg i emitenta akcji:

fl!.F..P.g

ztegotytuluosi4gnqlem(qlam)wroku.ubieglymdoch6dwwysokosci:...Y.r.F..)g

g?.:/.

?.Y.

V.
Nabylem(am) (nabyl m6i malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paris;twowej osoby prawnej, jednostek ru-oirqd,
terytorialnego, ich zwiqzk5w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:

VII.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od ra.avl' .....V.1.i.....)'.i.Li.ii V.. ....

z

tego

tytulu osi4gn4lem(etam) w roku ubiegtym doch6d

* d;;k;jir,

. lj.rf..

.

p.Uii/'i.

....

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

....

1.q....

Zobowiqzania pienighne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych, w t1,m zaci4gnigte kredyty
poLyczki oraz wantnki, na jakich
wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdarzenrem, w jakiej wysokoSci): .....

i

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2na podstawie art,233 g 1 Kodeksu karrLego
za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi karapozbawienia wolnosci.
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dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
- -,
Nre dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych,
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zwierzpcej,

