
5TW0 POWATOWE W losclEflZYNlE
[€_!cęlaria 0eólna

iil: 3 0. 0(. 202l

k7nłnilłm ł1
PRztW0

MAJĄTKol/vE
radnąO Powiatu |la,,.t ć r'^,?l,u )łi!.ć ł.4.t'

KOJ alf /ął lN+
(mieiscowość)

kl

Zi łl7, Zały'l.

t. O99ba składaiąca oświadczenie obowiągana iest do egodnego e pmwdą, stłranrrego i anpetnego wypelnie_
nia kaźdej z rubryk,

2, Jeżeli p,oszczególne rubryki nie znajdują w konkretnynn przypadku zastosowania, na|eży wpisaf ,,nie doty_
§'zrf'.

3. 99_"ru składająca oŚwiadczenie obowiąana iest określić przynateźność poszczególnych składników ma-
jątkowYch, dochodów i zobowiąeań do majątku odrębnego i maiątku objętego małZenjrą wspólnoścĘ ma_
jątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkołlrlm doĘczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenis o stanie majątkowym obejmuje również wienytelności pienięźne,

6" W częŚci A oŚwidczenia ząwarte są informacje jawne, w części B zaś infonnaqie nkrjatrne do§rcząte adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci.

GzĘŚcA

Ja, niżej podpisany(a), /'u fu)Ą ł,ż , ł,4 ll t! 8 D f/?P4
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) w Eo,!'ctłp?r/v/ć ł?.(2ł, r'llZ-.
, rl§2ą'' 

'rr 
7,4"1;a'fN/,€ ,l-, *'łł2/ł,lP) kć/.vć2a// Ż?łPu>b .rł(ar,1,/€ .. rr^rłc,A)Jsr.)żA/Ł, t-, a/.2d),"...y/

Kżl/vĆłl,', u)tc4/p2r'4r)DNlo?Ąć/ (miejscezatrudnienia,stanoiliskolubfunkcJa)r4Df r,clJt.,ąrł, ral2il:pr./f€.|
Po zaDoznaniu się z plzepisami ustawy z dnia 5 czenrca tgg8 r. o samorządzie powiatorrym (Bz. U. z 2317 ł.
Poz. 1888}, ąodnie z ałt- 2b Ę ustarvy oświadczam, żn posiadam wcho,dzące w skład małżetskĘ wspóhości
maiątkowei lub stanowiące mói maiątek odrębny;

l.

Zasoby pieniężne:

- Środki pieniężne gmmadzone w watucie polskiej: y'sb , o tl c, - 
".i.

- środki pigniężne gromadzone wwalucie obcej:

- paplery warlościowe:
na kwotę:

Dom o wwierzcłlnla ŹL| m2, owańości: 5'9ó, 04O,| -

tytułprawny: 211^.ż1 s,ll/clś'ci ( łłt^zs;,7 /|/PJ Fć,<,?ivr,)

Mieszkanie o powierzchni: Ń, o wańoŚci AJ il: oo ird? r
Mdprgrvny:
Gospodanstwo rolne: il l € 2J r ra ? r
rodzajgospodar§lwa:,powierzchnia:
o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pvychód i dochód w wysokości:
lnnenieruchomości: ,22 l,ł/-E4 BL|,2)lL, 1.4N4 /*-a ,<zo/ał-J {i9/ lv#/łra/rź l>łr. 4.7)
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powierzchnia:

o wartości:
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lll.

1. Posiadam udlały w spólkań handlowyń z udzialem powiatmrych osób prawnyń lub przedsiębiorcór,
w których uczeslniczą takie osoby - należy podaó liczĘ i emitenta udziffiuł N ) ś óc r i/ L ł,/

udziały te stanowią pakiet większy nż 1ao/o udziałów w spółce:

Z tego tytufu osiągnątem(ęlam) w roku ubiątym dochód w wysokości:

2, Posiadam udzia§ w innych spólkach handlowych - należy podać liczĘ i emłtenta udzialów: N ;!, l> Dr (c ? r
Z tąo tytutt o§irynąbm(ęłam) w mku ubiąńym dońód w wysokŃci:

lV.

1. Posiadam akcję w spółkach handlovuych z udziałem powiatowych osób prawnych lub ptzedsiębioreńw,

w których ucze§tnaczą takie osoby - należy podać liezbę i emitenta akcji: Ń i F ,l!, ,'/ ć: ?i?

akcje te stanowią pakiet większy niż 1W akĄi w sp6lce:

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąĘm dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: N ,E p,r| r rc 2 y
Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiątym dochód w wysokości:

V.

Nabyłem(am) (nabył mói małżonek, z wyĘczeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego)

od §kańu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich

związltów,ltomunalnej osoby prawnej lub zuliązku metropolitalnego następujące mienie, lctóre podlegało

zbyciu w drodze przetaĘu - należy podać opis mienia idatę nabycie, od kogo: N il: /)a;r€ ?,.

vl.
1, Prowadzę działalność gospodarczą(należy podaćformę prawną iprzedmiotdziałalnosci): 4,/ ła, oo ? (ć 2 r

osobiście

_ wspólnie z innymi osobami

Zlego tytufu o§iągnąłem(ę}am) w roku ubiątym przychód idochód wwy§okości:

2- Zarz:szam dzia}alnością gospodarcaą lub jestem pzedstawicielem, pe*nomocnikiem takiej działalności (na_

leży podaó formę prawną i przedmiot clziałalności): p / l: D D r F c 2 /

- osobiście

- wspólnie z innymiosobami

Z tąo tytufu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiąłym dochód w wysokości:

vll.
WspÓlkach handlowych (nazwa, siedzibaspółki): a,/ iĆ łło,Ye 2f

- jestem członkiem załządu (od kiedy) :

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyinej (od kiedy):

Ztego tytufu osiągnąlem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości:

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy-
SkiWanYChZkażdegOtYtUłU: A/,rr4 fu/ćłpĘ?i.l,ł,łls,,ll<?!ćł:,cć) : 4ł.2rZIu "/"
lx. c-E /ł/ł-l/<l rę..,,lsćZ fł'//ltf,- ei,
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Składniki mienia ruchomego o wańości powyżBj 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy

podeĆmerkę,modslirokprodukuji): ,4t)rJ(\,)lL óu)tllłt l,/-jr/łćl*| !J.,ł łq.óL10,-

x.

Zobw|ęania pieniężne o ułartości potfl!żei 10 000 złotyń. w tym zacirynięte kedyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w ałńął.Jrru z jaKmzdaęeniem, w jakiei wysokości): 24 , o, ,,

N|/',łu(l'/ O"u?ć2\!''ć/ a P?i a/ 1, 4) /./łl^alL,r ///ł,.?f z|ćlĄ,,/ ą2s4a <-1/F
cZĘŚĆ B ź>O {Pźłrr a:k.--

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

/<o.r (t[ar?rłlł,.4 !3, cr4. /,ć)?ł-
(miejscowość, data) (podpis)




