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1. Osoba

RADY

MAJĄTKOWE
powiatu 
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, dnia r.

je§t do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,.nie doty-
czy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pnynależność poszczególnych skladników ma-
jątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maEeńsrą urrspólnością ma-
jątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kĘu iza granicą.

5. OŚwiadczenie o stanie majątkowym obeJmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje nieiawne dotyczące adre-

su zamieszkanla skladającego oświadczenie oraz mieJsca położenia nleruchomoŚci,

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a1, i,-fi'i flR?tł Nfi ZDflc1ói,{:i iarr z . _DO[(ł Ąru,rłi e z,- f,?zLztli5rh
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) W o/i.o9 lYCIQr. Ń k_<-,,icrep,rl-{Ni€

{-)1_łu, &O\LlN)\t_c,,Ąs,]-i1_1.),' PRLt.Dri€,o\ł8ti] (ulctce sł'ń -l.łtrfF ,Rn}na ftxra]u rzoJcteRl*r6cto
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czenłca 1998 r. o samorządzie powiatovrrym (Dz, ]J. z 2017 l.
Poz. 1868), zgodnie z ań.25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:

* środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: Ą5 ,b'b) ,a'.:; - U ai |Ą\4 ,Qt'l -.

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: 57 euąrl
* papiery wańościowe: i( tf :}oTt{ (Ł{

na kwotę: Ń (li olrq cżY

ll.

1. Domopowiezchni:dlŁ m2,owartości: 0K .55g t{§ lu ,bŁlRŁŁP BuD" 58łnl? ilfiR'loY OŁ,stt]ś
tytuł prawny: tłsPtrŁŃ Łą Slrrr.;d Y\fi L>eŃl;<ł

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, owartości Ni€ DuTqtŁY
tytuł prawny: i\iiŁ OOTq LŁ\j

3. Gospodarstwo rolne: N irj Oc"TViz{

rodzajgospodarstwa:,powieachnia: Niłi }dfuł,zY
o wańości: Nle :)()T Vct1

rodzaj zabudowy: Ą lŁ,DU-II4(,)Ą

tytuł prawny: N\E !)fi9tl§
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośc;, ŃiU ,lOT{r'L"t

4. lnnenieruchopości:LoKRL l(SŁL{GotJt 2],^rr2i..tAQT,;ŚĆ ox. Ą,łlcltqŚ niPorrłu.r§NOii fnAŁ-tŁŃSYn-
. ha. Buut{tueK llnŃDWWD^ tt!_ŁuĘłJY 6J1 ,Ó *r? |.]A,iplć._,,?pćt/^jVOLJĄ 2, Ęuł.,oOQ

:"Jjil-::"',.u.§3u1llźiJ*T,ri't8iłł::,irzł:tl^*ti.,;ryn.g"lth#łl,ti,T;-.
tytułprawny: QL. OJtnŁZs Rv}oNŁąNe 1,8ł?rn2 ĘJt,ąSxc,.§i ,wAQ.To§6 ,'r no, tql' t4oł. fi,Quruit1 (;QNE 852rnĘ ŃspC,ułqtneŃo.§c cłąerż|ro NĄąTold tq koąś
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lll.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osÓb prawnych lub pzedsiębiorcÓw,

w lttórych u6zestniczą takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta udziałów: l,,ł lc oo1U tL'1

udziały te stanowią pakiet więks zy niż 1}o/oudziałów w spółce: NlI Ddit'tLŁ'1

Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym dochód w wysokośc;, Nte ,Uńrl r'r't

2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów: N tL 'DOiq CŁq

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Irlrg 'Ddi-!1cl"\

lV.

1, posiadam akcję w społkach handlowych z udziałem powiatowych osÓb prawnych lub PzedsiębiorcÓw,

w których uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta akcji: N t U ,DLlc L)V

akcje te stanowią pakiet więks zy niż 1OTo akcji w spółce: N l r Dr, 
jlt,ł cr Y

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, N tł; ,}CI VLŁq

2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: N lC lX'L,ł(,L"1

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nl€ )§ltlt,2''(

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 i datę nabycia, od kogo: N tC OOTL(LXY

Vl. ,\
1, prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną_i pzedmiot działalnoŚci): N_ŁA,iNOŚC

_ osobiście iar- " ' ' 
Bn?ń 

"Ń 
"'ł-r,dJuó 

ódA}- sDiD aoŃ,ź;ęTopo- p:ńr,ł 1xJD*§A }2iĘ.Ń ,,Ą Ąż. ZoZol ,4B8 ,,38O, stj

- wspólniezinnymiosobami NlE :}o(r\ó, /rTwTĄNFr .DZr€lv ,3ą.Ą2 h)uY,- e(/,$QV ,Llł {ipnli,l
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:

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

leży podać formę prawną ipzedmiot działalności): Nltć J-u^lLl (Ll4

_ osobiście N ł,a J)tftą c1,4

- wspólnie z innymi osobami ą 16, '9łJ |ł cz4

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc;, Ą/ /ri 'O{iTV (Zł

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

r!l€ NTve?|ł
r{ t € D<J|Vcc"t

Ąl(ć" a€tYnq
Nlt OóTvcTv

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

Vlll,

N l€ D{l?czq

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej Qziałalności zarobkow_ej.

skiwanychzkazoe§otytułu: :DllrT9 ?a RnDą1 ?<svłtHTLI N0 Dzit7u

Ix'(.Łc)NaL!łąDLtNrł'DłoZć-ufb5rt{oźcl€t:.Z'łNl€,

lub zajęć, z podaniem kwot uzy-
3Ą.ą,?, ?oZOt; Ą3.'ł58 ; awÓ.D
N n D2 i € ll ln. 4? .2,łzo

b, z O'8 : 0o CińD



Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych należy

podaó markęl model i rok produkcji): Vtrj T{ŁĄN §?,J,PTaa Ą99a r, r^lA?l1o{ or 4O ł'tŚ

x. bĄŃK §?óupzlŁLtż,y ll r<oki€łzaqryić KRe'J{T iNń6$qC{IŃ'{ 400[r1

ltłZo,s Qag Ń l] D2i[r{l )Ą , Ą2 , 7oZo,1, - ] 1 ,9 ?"-l -

Zobowiązania pieniężne o wańości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na ja§ich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości):

i15 {,,lYLclętl€ĄĄNlŁ 1-!żYLżun ||llKflLcZrul {vR tŁq .jctot^ó $O[-<,lŃ,-zeNre 3il-nYŃKii
^__ĘąŁnur{,x; 

,u)ŁtłQc,Pe"ou i,] tłli_,Żu\ci Ęo^o ą,s 4,eoslÓio r.rń ,bite Ń .;Ą D Żił2ot * Ą1? , \7'i , Cc
czĘscBtl.s,-t irclctęRzv,xlv Pirzj,tcJull,(1pulg'ĘŃĄ i{Ą- t"-,z'oŃ.z}rv," Rt()VŃq^ l(ń),xDuol)U'- 

rl\Łut-pl,.lEcy',J iŃ'{ąsot:óir.,1 ĘOOŁqŁ łoł_os7Adl NH OZIE(ii 17 nŻ ,Źozo:, _ j84,?ł.§,<.<:

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

{a}ci€ą5pł* lł-płTa ł$ otl, &oĄĄt,
(miejscowość, data)

e::l*:,_: r^!::-^^
(podpis)




