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Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełrlienia każdej z rubryk.
Jeżeti poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać -nte_dohl
czY".

3.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczegó|nych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mafżeńską wspólnoŚcią majątkową.
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oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelnościpieniężne"
W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia n ieruchomości.
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci

go-

spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z'1998 r. Nr 113, poz.715 iNr 162'
po2.1126, z 1999 r. Nr49, po2.483,22000 r. Nr26, poz.306 orazz2002r. Nr 113, poz.984 iNr214, po2.1806) oraz
ustawy z dnia 5 czenłca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U" z2001 r. Nr 142' poz" 1592 orazz2002 r" Nr 23'
po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr '113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. '1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie
z art. 25c tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspÓlności majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne:

na kwotę:

o6/O4J2O18 1l:23
D

l\1

K/26436/2018

łlll\llllllll \lllil\ \lllllll \l\l1ll
OSNT D53dog

ll.

1.

2'

3.

4.

Dom o powierzchni
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Mieszkanie o powiezchni: ......"
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

,UJei'ź!;ł?.łtrpsr.....ł.ł.ć.łłnł

... m2, o wartości: ł.Q.ą.'{.rią.'... tytuł prawny:

m2, o wartoŚci: .........'............ tytuł prawny: ..../.t''ć-....p.łrrt.ł."r...'...."'

...............

., powierzchnia: ............

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychÓd

i

dochód w wysokoŚci: ................

lnne nieruchomoŚci:

III.

Posiadam udziały w spÓłkach handlowych

_

należy podaÓ liczbę iemitenta udziałÓw:

/t44 f,i1///
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udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałÓw w spÓłce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: ..'.../?/t.2,..'ł.::..7.!.q..).r.'.'.'
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Posiadam akcje w społkach handlowych

_

nalezy podaĆ liczbę i emitenta akcji: .........'

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spÓłce:
tt:(.!. ..44I1(.?./.
Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: ..............

..

V.
Nabyłem(am) (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, ktÓre podlegało zbyciu w drodze pzetargu _ naleŻy podaĆ
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Prowadzę działąlnośÓ gospodarczą2 (nalezy podaÓ formę prawną i pzedmiot działalnoŚci): ...,...........

_

osobiŚcie

_

wspÓlnie z innymi osobami
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Z tego tytułu osiągnąłem($am)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:......'.........'
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1' W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba

_

spÓłki):
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jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚcr,,.;).i.....;.;;.;;.;.
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estenłezłonkiegn komisilłewizyinej od kied
(

y)

:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ....'...........
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3. W fundacjach prowadzących działalnośĆgospodarczą:

_

jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy):

_

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od
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kiedy):
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci. ........'l|.|(.t...'e.4'trZi.?!/..

VIII.

lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem kwot
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tx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdÓw mechanicznych naleŻy
podaĆ markę, model i rok produkcji): ...
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Zobowiązania pieniężne o wartoŚci powyŻej 1o 00o złotych' w tym zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz warunki,
na jakicń zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej EysokoŚci):
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