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Katir:i:l;lt,i;:,,,jlna MAJĄTKOWE

Data
wtr}ł.

radnego powiatu

(miej9cońść)

rał. ,.,.,,.,..,,

Jest do zgodnego z prawdą, starannggo l zupełnego wypelnie,

z rubryk.

"ełł+,łCzW

po zapoznaniu się z pzepIsami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie PowiatowYm (Dz. U. z 2017 r,

poz. 1868), zgodnie z ań.25c tej ustawy ośwladczam, że posiadam wchodzące w sktad matŻeńskiej wsPÓlnoŚci

majątkoweJ lub stanowlące mój maJątek odrębny:

ń.uffi"ffi+I§,nTQ.WtKv

2. Jeżell poszczególne rubrytti nie znaJduJą w konkretnym pnypadku zastosowanla, naleŻy wpisaĆ ..nie doty,

czv".

3. osoba sktadająca ośwladczenie obowlązana Jest określić pzynaleŻnoŚĆ _Poszcze.gólnYch składników ma'

jątkowych, dochodów l zobowlązari ao ńaląińu odrębnego'l ńaJątku objętego małŻeńską wsPÓlnoŚcią ma,

jątkową.

4. ośwladczenle o stanie majątkowym dotyczy maJątku w kraju i za granicą.

5, Oświadczenie o stanle maJątkowym obeJmuje równleż wlenytelności pieniężne,

6. W częścl A oświadczenia zawarte są informacje jaryn9, w części B zaŚ lnformacJe nlejawne dotyczące adre,

su zamleszkanla składaJącogo oświa'dczenle oiaz miejsca położenia nleruchomoŚci.

czĘŚÓ A

Ja, niżej podpisany(a),, !cy,,tł,^1y U;Ął:Łąy :-YCOłK""UIV

ĄC] , a+,i! h$r , , (ffrlona lnazwisko oraz riŁwlsko rodowe)

u'oo.onYÓi' "'" n'i'łi'Śua'flry&4r"c! 
?^-;ertw y{ps ę-+

(mielsce zatrudflenh, §tanowl§ko lub funkcja)

l.
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*i,*ryl Fr ą ą{^.,ł@* Bl**!"q ;n
- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: ,,,1)1j., p o^wiuc

-papierywańościowe, n^/-u, pOńąęOalł4l
na kwotę:

,ń p oy<-e.&a,ł,r*

z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku upiegłym przychód j dochód w wysokości:

lnne nieruchomości: ,,r^r [-ic{'ibÓ"U+"",t7 l ł C"*Ż
powierzchnia, 4XÓrrą,b

.,lrir{4Łtotln," użu"

tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o wańości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny;

o wańości:

, powierzchnia;

ffir:łź:.' K*ą R**ą *a!,Łwc-to
tytut prawny: oł,{tgł,),'vt,rs4"c

1L,"" n*Ju-

]l, o"* o powierzchni:Lł.Im2, owańości ,}f0 090,?' Yry r d't'óŁ'' o rM,+%"ł
tytuł prawny: wlń,a^rłuA+L0,1c 2 Lo:/vą TrąU,lą1

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wańości tn * F ołŁ'c-e/ ełfuq



lll. l

1, Posiadam udziałY w.sPÓłkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

udziałY te stanowią pakiet więks zy niż 1ao/o udziałów w spółce: *-; l3, ź uL.cŁCr-"^.ł
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości] . ^ucf.aą,2, Posiadam udziałY w innYch sPÓłkach handlowych * należy podaó liczbę i emitenta udziałów: /t/L,.Ą, P'"n ,
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lV.

1, Posiadam akcję w sPÓłkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub pzedsiębiorców,
w którYch uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę iemitenta akcji: .1.1ri p ez tr*bł_cŁ.ce,;4(.

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcjiw spólce:
ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji:
z tego tytułu osią9nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

,*; yow<-uw^"
*

/Ąź, bz9Lc4.d-q,\
l,

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 przetargu - nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .- l 7rąĄź 'vLCr)91rLŁ*u1
Vl. ,l

,%?"*J

1 
].:ffiidŻałalność 

gospodarczą (naleźy podaó formę prawną i pzedmiot działalności), --) r,,**dą
- wspólnie z innymi osobami

z lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

leży podać formę prawną i przedmiot działalności): Ą/L,lJ,

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

Vll.

działalności (na-

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
_ jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy):

- jestem człon kiem komisji rewizyjneJ (od kiedy) :

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vlll.

lx.

,^; 1iłteł,',t,



Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych.,(w orzr*Onu pojazdów mechanicznych należy

podać markę, model i rok produkcjil: sb, 4ą Fą,łp.r"h, Ń5- o rl,tłąłą-&, ,'ru' ł,3 * O 'ó ż{
x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakicń zostały udŻlelone (wobec l5ogo, w związku z Jakim zdazeniem, w jaklej wysokości):

cZĘść B 
ph, 7'er'łr-Łc"t,ąl

ł 1^

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

8c, i ą,Lau,ł{łłr*!"§"Mrt" u, ]o 4K r




