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(miejscowo5c)

uwaga:

1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiEzana jest do zgodnego z prawdE, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Je:eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisae ,,nie dotyczy".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okresli6 przynale2nosd poszczeg6lnych sk{adnik6w

majqtkowych, dochod6w

i

zobowiqzari do majqtku odrgbnego

i

majqtku objqtego mal2efskq wsp6lnosciq

majEtkowq.
4, Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicE.
5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wiezytelnoSci pienigzne.
6. W czq6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cze5ci B zaS informacje niejawne dotyczEce adresu
zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

czqsc

A

Ja, nizej podpisany(a),...............UIF

RER .. .J ER;tY ...P.q9!+rt\K...
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

uroazony1a1..'4T.f,u'o'$tH...4.96o.g''.'.'''..'Kf'\.tX,Y'lE..

..... ..

.

. .-e.xd,ekq... esD5r.hHeHA..}f..{pr...L-[s,\{r.{lE:p.YSFUfQR...

........

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z pzepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. tJ.22015 t.
poz. 1445 z p62n. zm.), zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, Ze posiadam wchodzAce w sklad
malzenskiej wsp6lnosci majqtkowej lub stanowiEce m6j majqtek odrgbny:

7aa^hv niani6tn6
6rodki pieniqzne zgromadzone w watucie potskiej:.......10.000..*k.,..

..\mfttx. Asedf^rd-i....mg:.$-ROm \

Srodki pieniQzne zgromadzone w walucie obcej: ..............N1E....OO.TV.C&Y.. .. ...

papiery wartosciowe: ..........,...
..... h.
r ro
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1. Dom opowierzchni: $flE

2.

Mieszkanie o

SO'f-t{CfY

powierzchni:

m2,

owarto6ci: ...NIE..DOflgl,-Y......

Q.&,5

... m2, o wartoSci: . bF-O.CQC.x.*,
|1)H*,.t$p. 6rNpde..frt$: fLtO Kt.....
3, Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .............NiE.
..........., powierzchnia:..NlE.SdIICX,V..
o wartosci:
.^.r?-i ,^r-\,,.r^,,^,
,J1t= (i).sFtr^Y V
tyt ut p rawn y :

.

.O.A'fVCX\,(.......

tytul prawny:
Z tego tytulu osiqgnqlem(Qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ...|{tF...OgiYSr.YY
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia :.,, 9JI.S*K0 ... 9.. pQK,...4,6QO..t1.

:.

tytul prawny: . .Inff,4,* EFLl{(ti.....H?f.SLNA3c...{!.0it11(al{fr ...

Iil.
'1. Posiadam udzialy

w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lutr przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczE takie osoby
nale2y poda6 liczbq i emitenta udzial6w:

-

....... .NJ.E..OO.i.Ve*ll. . .

...

.....

.

;;;;;",;;;;";;;;";il,=;;;;;*;;;;,;*;;;;;";, ;i;
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Z tego tytu+u osiEgnqlem(9lam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ....Sl.\E..Ce-.I.\{S,J..Y........... ....

,;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;il.;_;;;"';;;;;;;;";;;;;';;;;;;.;*,;'''...
... NrF. .sgr:Y-c_;,Y

;
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;;; ;.;', ;;'.;;i;';;; ; ;;;; "il;; ;;;^;; ; ;;;;;;;
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4Yli1-,r.V,V
,v.1.,r,Y.w,.(...........
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1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych
w kt6rych uczestniczq takie osoby

-

z

udzia+em powlato\/ych os6b prawnych lub pzedsiebiorc6w,

nale2y poda6 liczbQ i emitenta akcji:...................

..Nl.F. tot-y.s.i\l..

....

;;;;;.;';;;;.;;;";;*;'";;;";-;;;,;u'1",,n'j-aft;yy
Z tego tytulu osiqgnqlem (elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:.......NtE..$.OSJCjIV......

......

..........

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych
^n F

.t\,<-,_\J1:

\,l,

-

nalezy podai liczbQ i emitenta akcji: .,.......,........

Z tego tytulu osiqgnElem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ...,...............

\rrr-

fidfivc,lpv
,,,....n.\.rb,,,,,42,v,r.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylEczeniem mienia przynaleznego do jego majqfl<u odrgbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwiEzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitarnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
przetargu

-

nale2y poda6 opis mienia i datQ nabycia, od kogo: .................,
......

l\ { tr

... -y. }J.1.y.9.J".1...................

vt.

1.

ProwadzQ dzialalnos6 gospodarczQ (nalezy poda6 formq prawnq i przedmiot dzialalnosci):
^.rF

.tr/Yf'\,a

q.rv

osobiScie

;;;;;;;;,;;,;

;;;;";

Z tego tytulu osiEgnqtem(Qlam) w roku ubieg+ym pzych6d i doch6d w wysokosci:

..NlE...OgiYc*\.l
2. ZatzEdzam dzialalnosciE gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy poda6 forme prawnq i przedmiot dziatatno6ci): ......t{lE...gQ'rfY-CJ\l..........
- osobiScie

-;;;;";;;";;

;;;;; ;i; $"']div

Z tego tytulu osiqgnElem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:........N\E....pgTVgX\4......

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba

-

jestem czlonklem zarzqdu (od

sp6tki):................

kiedy):..........

-,";,";..;;;';;;;;;;".",;-;";;,, ..
-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od

....._.......N1.8...ffi|UgY.V .. ... . ...
........

..

.

NtE ..S9fveX,Y..............

... .;'; #;;il

kiedy):
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VIII.

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10 000 zfotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy

sssnqoH6o... ohoryst4:{.
5ssrtaeHco.
.. f,lSlX".Lq?P.6
r,:ls+ .".N:Potd

.Ha.(s

cs_\f....RQK.ep06 ,...vfftR_-r.oaa.. .t5..Qo.o.'I+.....

Zobow.iqzania pieniQ2ne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniQte kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z lakim zdazeniem, w jakiej wy6okodci).........

Powyzsze oswiadczenie skfadam.sw ?croryJg),,i2
na podstawie art, 233 g 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia
wolno6ci.
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