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:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..niE dotv-
czY".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośó poszczególnych składników ma-
jątkourych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku obJętego mażeńską wspólnością ma-
jątkową.

4, Ośwladczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granlcą.

5. Ośwladczenle o stanie maJątkotłym obe|muJe równleż wlerzyte!noścl plenlężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje nie|awne dotyczące adre-
su zamieszkania składa|ącego ośwladczenle oraz miejsca polożenia nieruchomości.

LlUą rw XÓ ą b,ulL,r:,t l[1
| (ińiona i nazwi§ko oraz ńazwisko rodowe)

Lb ()+ lg65 ńiLW h;&L,waivra
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czenłca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U, z 2017 r.

poz.1868), zgodnie zart.25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mażeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: b! 0OO,-

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: ltlfu a,PŁąUł
- papiery wańościowe, |vłł,ę arąa wJ I

na kwotę: l -l

, 
;il;ffi:rzchni: T!ł,ł;,^ł""ółrrX,- 
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2. Mieszkanie o powierzcnni:bł,9§kn2, o wańJści ł,68 .go 0 r YniaŁ.ń We 5'Ę u2 - L!-o_ pan,
tytuł prawny: Wal{;.r'{,Ć Pl'ĄCtL"v ' /uiliL11.rl ć r.l4q"!;

3. Gospodarstwo rolne. I l 
łGospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:{€il h&powierzchnia: t5 ń
o wartości: Ęr0, Qłł,-
rodzaj zabudowy: * [rLUuf Oyl ęLą,lĄ,
tytuł prawny: tWl Oa 4,v,OŁ Ć P 14 Ąe.j {^,0

Ztegotytułuosiągnął"rięł"-rl*|rotJrolg,yrp"ychódidochódwwysokości5,CłOr, OlŁ,a,Łańą 
%k^k4, lnne nieruchomości: WŁ dOł4! W

powiezchnia, l l

o wartości:

tytuł prawny:



lIl.

.1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnVęh lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby _ należy podaó liczbę i emitenta udziałów: uw olxńq r)"lIl
udziały te stanowią pakiet więks zy niż 1O%udziałów w spółce: 

l 
ł

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

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości llrą d,afuWll
lV.

1. posiadam akcję w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać 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 - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości W @wą
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 - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: |r/,tŃ arpŻvwrłllll
Vl.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) , l,|^r9

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

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

leży podać formę prawną i przedmiot działalności): l\A}rę araąuą

- osobiście l 
l

- wspólnie z innymi osobami

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

Vll.

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

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy);

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Y?

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

Vll1.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy-
skiwanychz każdegotytułu: xaĄ,W polĄ&,|ą, _ Ą( 140.0,* ł;. vą,hta,, _lŁ.Lbt"łot _

Ą56po,-yr 'I l"



Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 0O0 złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznYch naleŻY

podać markę, modelirok produkcjii: 5&rluo chnią il,u,,łwa,u bwt, L L10 ffOL lrW6

x. L,r. aoo, , Ę
I

Zobowiązania pienięźne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz warunki,

na jakicń zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Ąun OLvtu u-
częśc s t 

l

MlLva,u\rm,lą 05 " lą'a

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




