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1. osbĘa,,srłaoaląca"&wladczęn|ę ^o_bowiązana Jest do zgodnego z prawdą, starannego l zupelnego wYPetni'e,

nia'liiidej z rubryk.'-'

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym paypadku zastosowanla, naleŻY wPlsaĆ ..nle dotv,

czy".

3. osoba składająca oświadczenle obowlązana Jest określić przynaIeżność,poszczególnych składników ma,

jątkowych, dotirodów i zobowlązań do ńajątku odrębnego l maJątku obJętego małŻeńską wspólnoŚcią ma,

Jątkową.

4. oświadczenle o stanle ma|ątkowym doĘczy majątku w kraJu l za granicą.

5. ośwladczenle o stanle majątkowym obejmuje również wlerzytelnoŚci plenięŻne.

6. W części A oświadczenla zawańe są lnformacJe |awne, w części B zaś informacJe nleJawne dotyczące adre,
su zamleszkanla składaJącego ośwladczenie oraz miejsca położenla nleruchomoŚci.

czĘŚĆ A

Ja, niźej podpisany(a), ,

urodzony(a)

ll.

4, lnne nieruchomości: ńŁ
powierzchnia:

o wartości:

tytuł prawny:

Q1wąą* źóą błx,oIł,uo ubń
I l(lmlona l nAżwlsko oraz nazwlsko rodowe)

w Ul,uLW ąn-ojĘ Lb ,0+ l9ur
(mlejsce 

j.ff}#.,,ł I'&ł 
"{,,%*^r,Wr1 |łeń Ą 6

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

poz, 1868}, zgodnle z arL.25c tej ustawy ośwladczam, że posiadam wchodzące w skład malŻeńskleJ wsPÓlnoŚcl

majątkoweJ |ub stanowlące móJ majątek odrębny:

l.

1, Domopowierzohni:4§? m2,owartości: hO O@7XWd"lęq Yrg ą^p" łPrłęńw)e apąd,alt
tytuł prawny: rĄ4ur)rfuiĆ, pĄĄuahiŁ l l l' -| J 

Ęołvfuve^ąo 7- 1--u*"tytuł prawny: ńor,rłn"odÓ puua,Łub l l l- 1 - |ołrtuvp^ąo 0
2. Mieszkanieopowlezcnnt:6ł,Q{h2,olwańości 2ń§ 0oO; ńagyka_|,ń Tr,ł } tla. w

§tułprawny: MOJ>Ą,EŚL |Yutu$u,,a rv1 |a>ąr,'{c wĄa*Ęą,
3, Gospodarstwo rolne: t \

Zasoby pienięzne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: ĄĄC , 

'Oa 
t

- środkl pienlężne gromadzone w walucie obcej: MtP, d*\"lw
-papierywańośclowe, hńe clnW'wą

na kwotę: l l

rodzaj gospodarstwa: l"u,Ł{^Lpowierzchnia: ĄT t,,,e

o wańości: Iflp O@,-
rodzajzabudowy: W)il'aAeW
tytuł prawny: {Ęą,n!l./6ł Ć Ph.ł4 oJ t4,Ł l , r
z tego tytułu o§iągnłńę".i iu r.orL ń,.g,;l, przychód l dochód w wysokośc r, Ll,TOO.- daO*O"*tt,

ry,1 8*W



l ll.

1. posiadam udziały w. spółkach handlowych z udziałem powiatowych osóbw których uczestniczą takie osoby - nateźy podać liczbę i emiiuńta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 1Q% udziałów w spółce;
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2, Posiadam udziałY w innYch spółkach handlowych - naleźy podać liczbę iemitenta udziałów:
Ztego tYtułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: l,,tlro e|"r"łyOĘ

lv. li
1, Posiadam akcję w sPÓłkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę iemitenta akcji: u"tL dL*lrą
il

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2, Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych - naleźy podać liczbę i emitenta akcji:
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, Ę ołaąu4,

V. l|
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 - naleźy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

V!.

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem

leży podać formę prawną i przedmiot działalności): rub ,dra+Ąel,

- osobiści. l l

- wspólnie z innymi osobami

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

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

Vlll.

lnne dochodY osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzpskiwanych z każdego tytułu:

1, Prowadzę działalnoŚĆ gosPodarczą (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): l{Ł d,ru w* osobiście - *-l -J
* wspólnie z innymi osobami ! !

takiej działalności (na-

dvl,ip/l?&ĄŁ qw|lł.L Ą,5ałly l d(łŃL r4 . Lco Ń \|ł q)ytuzil,rn cluóu ł ńławu..lr- -źr' rń:;o; ffi tr "P' ** 8, Ła il



§kładniki mienia ruchomego o wartości powyżoj 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalaży

Podać markę' model'.,ffiffi :XY ?*n* roY,!o,-
ł

x.

Zobowiązania pieniężna o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty lpożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości): :

|^^Ł y-7
część a

PowYŻsze oŚwiadczenie składam.świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie_
prawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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