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uwAGA:

l. osoba §kladająca oświaalcżenie obowiążana jest aro żgodnego z prawdą, starannego
zupełnego wypełniania kaźde] z rubryk.

Jeżeli poszczególne nrbryki hie znajdulą w kohkretnym pżypadku aastosowania, należy
wprśać..nie dotvczv".

3. osoba skladająca oświadcz.nie obowiązana jest okeślić pżynależność pósżczególnych
składaików majątkowych, .lochodów i zobovJięań do mająaku ódąbnQgo i aająlku objętqo

aĘeńską wspól nośc ią m ajątkową,

4 aświaarczenie mahlkowa dotyczy majątku w kĘu i ża granicą.

5. oświadczenle mahtkolłę obqmuje lówniaż wierżytelności pl€/7/ęż'1e,

6. w części A oświadczenia zawarte są informację jawne, w części B zaś infomacje niejawne
dotyc2ące adresu zamieszkania skladającego oświadcżenie onz mieJsca Położenia
nieruchomńci.

Ja,

czĘŚĆ A

urodzony(a)

.a.]..9,ę.(.?7ę.!.9p!::.?.n9.1...*ĄP.|._. .f|:|.: Ą.T.V ....ł...ę2e,,! l,! ii,li,g!-l§,,,,,,, , ,,,,
(n 'nejsec zafulDiehia, slanMisko lub tualcja)

ŚLp iT ĄL L/ 
^o4!6GJ] ) 

laĄvzlol!Laś,
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca '1998 r. o samoządzie powiatowym

(Dz- U- z2oo1 r- Nl 142, poz. 1592 olaz z2oo2 r. Nr 23, poz. 22o, Nr 62, poż, 558, Nr 113,

poz, 984, Nr 153, póz, 127'|, Nl2oo, poz, 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z ań, 25c tej U§tawy

oświadczam, że posiadam wóodzące w skład małżeńskiej WsŃlności maiąikowęi lub stanowiące

mój majątek odrębnyi



l.

za§oby pieniężne:

lL ,) ,2d ,!] zj6
1, Dom o powiezchni: ..,,.,,.,,-,,.,,,,. m2, o wańości:1]./.5,,119:. .r1,:..Ę,ęł..-?|./:>..!.i::,:1i..ł.?( LŁł'tł::a)

tytuł prawny| ...,....... :łV:!l}L..l_vr. ł. :5ł.. l*:ł-.*.l-ł lł *
2. Mieszkanie o powierzchni: ..,......_,....._,. m', o wańości: .,.......*xł_ . "LĄ?]r:ą .....,. ..... .,.

t}łUł prawny,

3, Gospodarstwo rolne]

rodzaj 9ospodarstwa| . :w.Ł.P§Ąl:}ą. -,..,,,,.,.,,,., powieęchnia:

o Wańości; ,

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pżychód i dochód W Wysokości:

4, lnne nieruchomości: Ą2| A VŁl I

powieżchnia|,1)9/-91}.§ .hx..n'Ą..*':y.l+:n,,9,!:],Ył,n-l-,1,,4,",lr ł^.!).:,1.!.ł!.?:.fą.:.|.Ą 4.-,,,--
o Wariości:

tytul prawnyI

lll.
1 , Posiadam udziały W społkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

pzedsiębioróW, w kórych uczestniczą takie osoby - należy podać liczĘ i emitenta udzialóW:

ną * .f,.^,,-.-"-l

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałów W społce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

Z tego iytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:



lV.
1 , Posiadam akcje W społkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

plzedsiębiorcóW, W kfórych uczestniczą takie osoby - należy podac liczbę i emitęnta akcji

r-r.ł,.,.e!,rtrł1zą

akcie te stanowią pakiet Większy niż 10% akcjiW społce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: .,,.,,,,.,-.,.,.,,,.,,,,,,, ,,,,,,,, ,,

2, Posiadam akcje w innych społkach handlowych - należy podać liczĘ i emitenta akcji:

-.--,-*Ł---ęL-ł",:*."" ","0" ",:a" ","","",

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

Nabyłem(am) /nabył mój mażonek, z Wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku

odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnei, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mi€nie, które

podlegalo zbyciu W drodze plzetargu -należy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo: .,.,..,.,.,

.!r)r. ,^ĄrrĄ

Vl.
1 , P.owadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności)

- osobiście

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubjegłym pęychód i dochód W Wysokości:

2. zalządzam działalnością 9ospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (naieży podaó lormę prawną i pęedmiot działalności):

- Wspólnie z innymi osobami ,,,,,,,,,,.,,,,,,,,

- osobiście

- WsŃlnie z innymi osobami

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wy§okości: ,,,,,,,,,,.,..,.,,



Vll,
W społkach handlowych (nazwa, siedziba spólkD| ....&._.rŁt_-n^:Vż

- jestem członkiem zażądu (od kiedy):

-iestem członkiem rady nadzo.czej (od kiedy):,,,.,,,,,.,,,,,,,-,,.,,.,,,

- jeslem członkiem komisii rewizyjnej (od kiedy)| .,..,.,,.,,,..,,..,,.,,.,

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości: ,..,,.,.,.,,,,.,,.,,,...-,.,,-,.,,,,.,,,.-,,

vlll.
Inne dochody osiągane z tyt!łu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub za.ięó,

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

............,......,.......ę.k 2.1^ .alan \^LL ąz3 'ł1,5. 8L1 P L lJ", " , ,- ", "" " ", "",",;
W ,*,.1,*.ą- 22 (ro od lru lJ

x.
zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10,000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz Warunki na jakjch zostały udzielone (Wobec kogo, W związku z jakim zdażeniem, W jakiej

Wysokości):

1NG ĄA/vl: iLns,l' lcyztny f l<?,1]\J/ą(-,/vL,<, ą-5 o60.JcJ p!.,Ą]



czĘśc B

t vtvyz§ze oswladczenie składam śWiadomy(a), lz na podstawie ań, 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności,

qłfł!. -.<ł,=,Jś_..?.6 l ? !.], 7 n l l
(miejsLlwość, datą 1}*.#śh,łJ


