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DCZEN|E MAJĄTKOWE
ńoń"9o powiatu tńu(,uw hCł"on i^Łl tl|r.

(miejscowość)

łf,11

na jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie,

nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻy wpisaĆ "nie dotv,

czy",

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pzynależność poszczególnych składników ma_

jątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego'i ńajątku objętego mażeńską wspólnością ma_

jątkową,

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą,

oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne,

W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaŚ informacje niejawne dotyczące adre,

su zamieszkania składającego oświadczenie oiaŻ miejsca położenia nieruchomości,

3.

4,

5.

6.

;',',r';.rpisany(a),, (4pvQc,,y p ą Woou*uf,tu,
| (ińiona inazwiślło oraz naŁwisko rodowe)

urodzony(a) w u'n'*WĘ;Ł\';żRHo"
(miejsce zatruhnienia, stanowiskó lub ftrnkcja)

ll.

1.

2.

3,

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

poz. 1868), zgodnie z art,25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład maŹeńskiej wsPÓlnoŚci

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięźne:

- środki pienięźne gromadzone w walucie polskiej:

- środki pienięzne gromadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe:
na kwotę:

5 0. d)O7l-

^,łłv 
uńI"r
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Domopowierzchni: l50 m2,owańości: k)0 .aoTr łĄoĘłuł Wg M,O- ŁnłW wę*r{.
tytułprawny: ąUą^,oŚL ?ryUaŁ|Ąla. 

l t l- l , jtrŃ@o'
Mieszkanie o powierzchni,6ł,49,łr, o wańości ŁOB .000 1 rńvnk*Vt lł, 55 wŁ _ L,t b" aał)
;il;,.-"r,ń" WśL'-P",qual*w ą-ar;wdć 46,VN<2-*ka

rodzaj gospodarstwa: l€Lh& powierzchnia, Ą5 |ln,

o wartości: Y§Ó. QOn l -
rodzaj zabudowy: |LUMO L\a"\i)u
tytuł prawny: nll uUpAĆ, PwLAa},\^B,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ioxe ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4, lnne nieruchomoś "r, 
a)rai|n- b,ucfl,p vn\a,Ą*a/ Łn$Ó,w

powierzchnia, O14OSB lua, 
^ \W b|4o nnalrńŚÓ

o wartości: 1J6,ę@Ol1 l

tytuł prawny: rv{aąr^^Ó Y(*^

Data
wpł.



lll.

1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych.osÓb PrawnYch lub PrzedsiębiorcÓw,

w kńrych uczestniczą ta[ie osouy * naleŹy podać liczbę i emitenta udziałów: ,\Ą,t,(, alłłk6ą^ł

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałow w spółce:

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

2, posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ należy podac liczbę i emitenta udziałów;

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: |,,nu a}g,|uwld
lV.
.1. Posiadam akcję w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osÓb prawnych lub przedsiębiorcÓw,

w ktorych uczestniczą takie osoby _ naleźy podac liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w spółce:

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

2, posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ nalezy podaó liczbę i emitenta

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości,. lWvv

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 _ naleźy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo: ld& ąąCą|
l/

Vl.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (nalezy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

osobiście

- wspolnie z innymi osobami

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

akcji:

dĄ

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (na-

leźy podać formę prawną i przedmiot działalności): Ąlłe ClgW'ą
d{

-'- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

Vll.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zątrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ, z Podaniem kwot uzY-

śrińanycn z\a7a9§9ńułu,' aUńuŁQAo- ą^4d^Ł 5.*,-rą\ą/p4,UĄ" ńaźLknń 3.6.aęor
,lyńe Ą4 ., c,t O t* | taz^d,,\ 

?a*ą' drĄuil 4Ą . 2,0 a,-

tkę, qr1



Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 1o 0oo złotych (w przypadku pojazdÓW mechanicznYch naleŻY

podac markę, modelirot< produKcji), WM&ń,L ll)Y ł,W(]

x. {1,1)4iaQ},o, v,a/W Y W Ąl . auo ,-
zobowiązania pieniężne o wartości powyźej 10 ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,

na jaticń zostaiy udŻielone (wobec kógo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Ą]J,u YyczĘŚc B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) , iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

Lą "o\. /.Ńn
(miejscowość, data)

Eero,frę*ł.y'rt' %orrą(podpis)




