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L Osoba sksladająca o~kadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą„, stannego 

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, 

należy wpisać pnie dotyczy". 
3. Osoba składająca oświadczenie ohowiqwfaym jest określik przynakkność poszczególnych 

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku 

objętego malżeń,ską współnością majątkową, 

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 

6. W czOci A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś inTormacje 

niejawne dotyczące adresu zamieszkania skladająco oświadwenie oraz miejsca 

polożenia nieruchomości. 

CZĘŚĆ A 

nij  podpisany(a),  
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) . /.25,.&.1.4.47.ffl -  w ,x2/..X.da.!..0....  

ś l??.C;,7.7i  
(miejsce zatrurbzienia, stan ,isko lub funkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sasPorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), zgodnie z art. 25e tei ustawy oświadczam, że posiadam 

wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowią= mój majątek odrębny: 

L 

Zasoby pieniężne: 

,rodki pieniężne yuomadzone w walucie polskiej:  
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Ł77-erjg - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:  

4/-T,C,Iftvp: Ą9, .4;t. 







- osobiście • • 

- wspólnie z innymi osobami  

Z tego tytułu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 

vii 
W spólkneh handiowych (nazwa, siedziba spółki): .`./7/.(i  43(.2 ?V 

- jeskui członkiem zarządu (od kiedy):  

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):  

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):  - ..... ••••••••••o• ... . 1.44.4.11,••••••••••••.. ........ •••• ....... 

Z tego ty tdu osiągnąlern(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..... 

VILL 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 

4 . ł fO/ „CV 
źżŁLiĘ  

 ł7  Olia4h2SP.d.W łe.r ..... #O 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): 

QL$aLL(  IW/1
 

/771€1,Ekkl.(k- L-r&f4.1/ 
.'16/0/ ‚.&47/  f()I ć? zz2 ą ,?‹  - 

X. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki 

oxaz warunki, na jakich zostały wbiciom (wobec kogo, w zwi4Zi,w z jakim  zdaTzeniem. w jakiej 

wysokości): .....,22n.  
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