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OŚWIADCZENIEMAJĄTKOWE

członkazarządupowiatu, sekretarza powiatu, skarbnikapowiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającegopowiatową osobą prawną oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty:
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Uwaga:

1. osoba składającaoświadczenieobowiązana jest do zgodnegoz prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdejz rubryk.
'/

2. Jeżeli poszczególnerubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..Eje dotvcz

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnychskładników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczeniemajątkowe dotyczy majątku w kraju i zagranicą.
5. Oświadczeniemajątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne:

6. W częściA oświadczeniazawarte są informacjejawne, w częściB zz
zamieszkaniaskładającego oświadczenie oraz miejsca położenia den
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wmiejscezatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniusię z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczejprzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam,że posiadam wchodzące w skład małżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
Zasoby pieniężne

-- środki pieniężnezgromadzone w walucie polskiej

śro

ucie obcej: . ..lów .f.....'i1411ZIZ'

.4'flD}D...."=

- papiery wartościoUg;
na kwotę:

;

Poz.20 1'9

9

Dziennik Ustaw

.,e,:;ś.

i: ::=:=::H%
&T:=.ĘelglbrUT-,:q#ĘdU.:.'..

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam'rw \'4ku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomŁo:/ci:9,
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o wartości:
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Posiadamudlj2bŁ.W.Spółkachhandlowych

należy podać liczbę i emitenta udziałów

udziałyte stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : .../::r:=:k
lv
Posiadamakcje w spółkach handlowych -- należy podać liczbę i emitenta akcji

akcje te stanowią.EgĘiet większy niż 10% akcji w spółce:
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z tego tytułu osiągnąłem(ętaml w roku ubiegłym dochód w wysokości : ...a-lł'Ó''' '41,:ileś)ll?...;:"::::::
Nabyłemjam) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków,komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie,#tqe podlegało
Z bvciuw drodze przetargu -- należypodać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ...ml:}..c.;.-.s>?:M9.'::).::==
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vt.Prowadzędziałalnośćgospodarczą:(należy podać formę prawną i przedmiot działalnością:A.-xk...ś1l?Ćb')
osobiście .....!}(ąg......l&ćldĘ

- «.eu!:Ęz=e=y'z;'i:::.x:=::::::Mb=$:i::;
z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..4:Ś&....ś(#t4.h -----«/ ./
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem. pełnomocnikiem takiej działalności
Inależy podać formę prawną i przedmiot działalności): ... .../}:;k....iH':'#'}«.-*.......;::':=:::='
d

{.,/

osobiście .... ...{l?T;i@.
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wspólniez innymi osobami ........../s..-,Xz
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Z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

1. W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki): ....../'rl#:.ę.....q4:lQ$)
}

- jestem członkiem zarządu jod kiedy): ..../:n:k... . lli.llilĘ7\a:
- j estem człon kiem rady

n adzorczej

(od kiedys : ......r-,='". .....iłsĄrf:a;y..

--jestem
członkiem
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rewizyjnej
(od
kiedy):
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Z tego tytule.g:j39ną&em(ęłamlw roku ubiegłym dochód w wysokości: ..../\f= .s.
2. W spółdzielniach:..../}=n,' .. '.li1;4\ Ę:rl.q.-:::::::=
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'jestem czko nkie rn za rządu (od kiedy) :........f:Ęa#k ;li'Plęl/!::=.lg..::::T::::-:::=-=
jestem członkiem rady nadzorczej; (od kiedy)
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Z tego tytułu osiągnąłem(kłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...'Sfi.
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W fundacjach prowadzącychdziałalność gospodarczą:
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-jestem
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członkiem zarządu (od kiedy): ....(}..c'b.
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omisji rewizyjnej
jestem członkiem komisji
rewizyjnej (od
jod kiedy):
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- jestem członJSjgD.Bdy nadzorczej (od kiedy):

Ztego tytuly.g:!j

lnąłem(ętaml w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......fh::=
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0 000dłojych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): .....4-,.k......iar:?gh.'.s4h..
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Zobowiązaniapieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczkioraz
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Powyższeoświadczenie składam świadomy(a), iż oa podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

70:..4.
?.:.?c,ę,Ą.
Imiejscowość, data)

: Niewłaściwe

skreślić.

i zakresiegospodarstwai wy:worczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie
' Nie dotycza/rad nadzorczychspółdzielni mieszkaniowych.

