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Uwaga:

1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi,qzana jest do zgodnego

z prawdq, starannego izupelneg;o wypelnienia

ka2dej z rubryk.
2. Je2eli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y rrvpisa6 ,,nie dotyczy".

3.

Osoba skladajqca oSwiadczenie otrowiqzana jest okre6li6 przynale2noSc pol;zczeg6lnyr:h skladnikow
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzan do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego rnal2erisk,q wspolno6ciq
majqtkowq.

4. O6wiadczenie o stanie majqtkowym dot1r67y majqtku w kraju i za granicq.
5. O5wiadczenie o stanie majqtkowym obelimuje r6wnie2 wierzytelno5;ci pienig2ne.

6. W czgsci A oSwiardczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B za6 informacje, niejawne rlotyczqce adresu
zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2ernia nieruchomo6ci.

czEsc

A

Ja nizej podpisany(a

.. .:..,:,'.g

r

I
{
.... )...: ).. }l-' :.....

urodzony(a)

.|.1

1.7

/.t,.' ,

,.
lf,
t-l/ ' \\l
..,/..:.1.'./..

t-l.v t' (/t it:ri. ..

f

'.
..: .

1

!

/
'.

| .(.'. . .'.,: . . ;.

,',5'.{

,

t

(imionai nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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(miejsce zatrudnienia stanowisko lub funkcja;

po zapoznaniJ siq ,z przepisanri ustawy;z clnia 5 czerwca 1998 r. rl samorzEdzie powiatowym (Dr;z l-1. :;z 2.018 r.
poz. 995 zpozn. zrn.), zgodnier z art.25c;te1 ustawy oswiadcziam,;ze posiadam wchodzace w sklerd rralzenskiey
wspolnosci majqtkcwej lub starrowiqce nroj majqtek odrQbny:
L

Zasoby pienig;ine:
Srodki pienig;zne zgromadzone w walucie polskiej

srodki pieniQ:Zne zgromadzone w walucie obcei
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'1. Dom o powierzr:hni: ........
tytul prawny: . ... ...... .. t';,...t..(:.;Y.i.t..l(.tJ,al

2.

powierzchni:

Mieszl;an e o
tytul prawny: ................

m2, o wartoSci

3. GosporJarstwo rolne:
rodzajgor;podarstwa:

.......

.., polvierzchnia:...............

o wartclSci : ......,....

rodzaj zabudon'y
tytut prawny:

4.

Z tego tytulu osrqgnqtem(qiam) w roku ubieglym przychod i doc;hoc w wysokoSct: ......
Inne ni,3ruchomcsci:
powie r:zch n ia'.in
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1. Posndam udziialy w spotkach hand owych z udzialem powiatowrlch osob prawnych lub prz:edsiqbiorcow,
w ktorych uczestniczq takie, osoby
nalezy podac liczbg i emitentia udzialow:

-

...

........,=...;..

udziaty te stanowiq pakiet wigkszy ni;. 10ok udzialow w spolce
Z tego tytutu osiqgnqlem(gtam) w rok.r ubiegtym dochod w wysrckosci

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych . nalezlr poclac liczbg iemitenta u,Czialow: ......

.:

ZIego rlytutu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysokosci
'.r)
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1

Posiad;am akcje

w spolkach handlowlrsh z udzialem powiatowych osob prawnych lub

w ktoryr:h uczestniczq takie osoby

-

akcje te stanowiq pakiet wiqrkszy ni2

nalezy

10910

p"1u: liczbq i emitenta akcji

akcji w spotce

.1

Z tego tytulu osiilgnqlem (q{am) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

prz:edsrgbio.cow.

2. Posiadiam akcjew innych spolkach handlowych

nale2y podac liczbg iemitenta akc;ii

-

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym dochod w wysokosci

() i;V.

Nabytem(am) (nab'yt moj malzonek, z wytqczeniem mienia przy'naleznego do jego rnajqtku odrqbnegr)
od
Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek: samorzqdu terytorialnego, rch zwiq;zkow,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku rnertropolitarnego nastqpujqce mienie, ktore poolegalo zbyciu w
d'odze
przetargu -- nalezy podai opis mienia i datq nabycia, od kogo:
..i:.r.(.

vl.
1. Prowadzg dzialalnosc gospodarczq(nale2y podag formg prawnE i przedmiot dzialalnosci): . ..

.

.......{.-:1.t.(..............

osobiscie
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wspolnie z innynri osobami
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Z tego t,ltulu osi4gnqlem(glarm) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

Zarzqd'zam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstalrricielem, pelnomocnikiem takieli <jziatatroScr
(nalezy podac formg prawnE i przednriot dzialalnosci):
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Ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w rok.r ubieglym dochod w wysokosci,
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vil.
W spolkach handlo,;,rych (nazwa, siedzibra spolki):.........

lestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):..
-.;estem czlonkiem rady nadzorcze.l (od kiedy)

-

jestem czlonkiem <omisji rewizyjnej (od kiedy)
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Ztego tytullu osiqgnqtem(glam) w roku ubiegtym dochod w wysoko6ci:
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tx.
sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku
pojazdolv rnechanic,znych nalezy
podac markg, moderl i rok produkcji):

X.

Zobowiqzania pieni;zne o wartosci.powy'zej 10 000 ztotych,
tym zaciqgniqte kredyty i pozyc,zki oraz warunkr,
na jakich zrrstaly udzielone (wobec kogo, w2wiqzku z1.,irii'ra^i.eniem,'il,1JtL1
wysokosci):

l

powyzsze oSwiadc::enie skiadam swiadc,my(a), iz na podstaw e art. 233 $ 1 Kodeksu (arnego za poJanle lle
prawdy lub zatajenie pra'wdy grozi kara pozbawienia wolno6ci'
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