
§IARO§Two pOtł,lATOńE w xOfi l E Mm
Kancelaria (}gólna

Drta
Wpl 2 9, 0t. 20t1

hrunł,ln
PRzEWODN

NlE MAJĄTKOWE
powiatu

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, starannego I zupełnego wypełnie-
nla każdeJ z rubryk.

2. Jeźell poszczególne rubryki nie znaJdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nle dotv-
czv''.

3. Osoba składająca oświadczenle obowlązana jest określlć przynależność poszczególnych składników ma.
|ątkowych, dochodów i zobowlązań do maJątku odrębnego,I majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
jątkową.

4. Oświadczenle o stanie maJątkowym dotyczy majątku w kĘu iza granicą.

5. Oświadczenle o stanie majątkowym obelmuje również wierzytelności pieniężne.

5. W części A oświadczenia zawańe są lnformacie jawne, w części B zaś informacJe nle|awne dotyczące adre-
su zamleszkanIa skladaJącego ośwladczenie oraz mieJsca położenia nleruchomoścl.

urodzony(a)

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),

w /ł nravca

\
Po zapoznaniu slę z pzepisaml ustawy z dnia 5 czeruvca 1998 r. o samoządzle powlatowym (Dz. U. z 2017 r.

Poz. 1868), zgodn|e z art 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład maźeńskieJ wspóIności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne gromadzone w walucie polskiej:

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej:

- papiery wańościowe: <r"lłtit spŃctł vrolorłqk il
na kwotę: fiąUlrv§U;r.r o u.^rłoYoł

ll.

1. Dom o powierzchni: łą m2, o wańości: 2h0 ggor,cg .7
tytuł prawny: ńasrroil

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartości

tytuł prawny: -
3. Gospodarstwo rolne: yŃiurnO,

rodzajgospodarstwa: , powiezchnia: 22r8\o (" \" /,e h^ Jrił io.un)

o wańości: 5b2 qro,oo zi
rodzaj zabudowy: nitrol2ulraa.a
tytuł prawny: fiosua3 d , dlitrl.,r.a
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód idochód w wysokośc' 

ilif,4. lnne nieruchomości: ,fi;ńt " u.^buJolc.rrą dorrgą
powierzchnia: fw rn'
o wańości: ZhooOrŃ z{
tytuł prawny: rłTnrrnoil
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"lll.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób

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

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w spółce:

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

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podac liczbę i emitenta udziałów: vtic &bol
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: vlit dJx,^5

lV.

1 Posiadam akcję w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób

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

prawnych lub przedsiębiorców,

hił dĄnl

hic J"bt

vrrc tĄ5

Ą^*
takiej działalności (na-

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 ubiegłym dochód w wysokości:

Vl!l.

lrit &Ęt

hic d"\ot

lnne dochody osiągane z tytułu zatrldnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z każdego tytułu: - i .$."! uttolt o 1.1t(., u tln3drir Gnrin, §łąy,^ Y} l,.u.^ 1il \W ,h ;- Z\ł.^ą V.r.it z'ffoełlł,irrłr,}ucro KrrtisYą ftuu,}q lr

- z\Łttł ditt voł\rrłr1o pońoil Ąt|,11Qrgą 6
- r łtf,f,ą unir., o dnnVn.a- 3S,Ąłt00 li
- VxhtłTł 2* odśu,; strr^i}atrr, 2 W,^łor";tctłł.1. ,,JDnłoii 
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prawnych lub przedsiębiorców,

nir d.o\a5

łrit óo\t 
3

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcjiw spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: hit łĄul
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emiienta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: vrit dr\ uo

V.

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, 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 pzetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: hi1 do\ł3

Vl.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym pzychód idochód w wysokości; hit
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem

lezy podać formę prawną i przedmiot działalności): hit dĄun0J
- osobiście

- wspólnie Z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: hit d"bb
Vll.



. !x.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy

podać markę, model i rok produkcji): , Sxrłrłalłia ońow5 Vot v0 Stło ?w9v - jo oo,oo ,,
_ §anorlłc0 titiuruu1, 1,1ylvgfpvE( hoyv, - żowrr"(
_ Gaquik voLrrią Rgpnurr lłShv. - zlb,o0 Li
- lrpw,b,.iq tboiatr5 C|lł}§DohlruyToR Ą980v. - Zoooł,,at|

x.

Zobowięania pienięźne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

-.k:'1* _hlpltn.l7,nu. budruq donu u D'S !łąru,Lvq Cd. t do ryT"\ 86ot,,ni
- łtu|,cłroii 'zrr f*kotp t}vnu}ór. 

"j ,Fl:.l: l,/irJ.^ą"rollł nJ"?ł .u& ,pi-ą 88 0@ló zi- V.Ą|V,.ohlĘĄttł.tU u bu"k^ ?eVnb 50 t d" ,rt 2^6arpo?T
częśc s

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie aS,{33 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie_
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Co}u.rrx",^ , łt k;.t ;n ł,g2l,r,




