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pT ynależność poseczegótnyvh sktednikfig rma-
i majątku objętego matżeńską wspóhroricĘ ma-

/oża
{mie}scowosó}

Uwaga:

t- O_§9ba 1lftdaftca o§wtadczenie obowiryarra iest do zgodrrcgo z praudą slannnego i alpelrrego wypelnie_
nia lożdei z ruĘĄ.

2- J*ż*li g,los,zezagólne rubryki nie znajłlują w konkrełnym przypadk* aasbsorryałia, rral*ży wpis*,ć oĘe_d.o&:
fz!r''.

3. Osoba sklada!ąc* o§łidcrelrie oboripa iest olmeślfri
jątkowych, dochodów i zobowią3ań do majątku odrębnego
jątłtową.

ł, O$lridczenie o stanie mtSlttoryrn dotlaąr maiątku w kraiu i ze granicą.

5. oświdczenig o §tanie maĘtkorym obejmuje również wienytetności pienĘne.
§. W czgści A oświdczerria aawarte są infom6ie iarłną w częóci B zaś irtrormacie ni§jawrp do{nczrye adro.

su zamiesd(frlia s}ładajryego crświadczerrie onaz mĘsca plożerria nienrchomoćci.

czĘŚĆA

Ja, niĘ podpisany(a), 7ołąą,rZ , J4 rż B Df p/?4
(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) }1/ to,/r,arazyN/ż- |2,ał../3/2 R.
!/ c ż r' r € |''; 

": 3?r r* "'ł,i ?'i'i," ;, ::; ; : :;: 
"źi, 

!: ; : i,
(mieisce zatrudnienia, stanowisko lub fr.rnkcja)

żFsżóhd ,rżtal^ra - PP2{pEól
/?4 pr lęU///7U K€v?/ł,C.f kl€ćo

ll.

1.

Po zaPo:anniu się z przepisami ustawy z dnia § czerwca 1998 r. o samorządzie powiatorrym (DL lJ. z 28|7 ł-

Poz t888), zgodnie z ań 25c Ę ustawy oświdczam, ża posiadam wchodząpo w skład ma}teliskĘ rłsslmóci
maiątkowei lub stanowiące mói maiątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne: r.//r oozrcż:.

- śmdki pieniężne gromadzone w walucie polskiej:

_ śfodki pieniężne gromadzone w waluołe obcej:

- papiery wańościowe:
na k$rotę:

Domopotłiezchni: ?c mż,owartości: ł-9c , ?aa żż

Mieszkanieopowiezchni,. 53 Ń,owańości Ąlac.oc2 t- zb,

Ę{uł prarrny: /JZ, ł ł,v,cj<^'

Gospodarslwo rolne: łłli Do7v.c2 7
rodzajgó§podarst,Jya:,powierzchnia:

o Wartości:

nodzaj zabudowy;

tytuł prawny:

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód iclochółl w wysokości:
lnne nieruchomości: D2t,4e-k,f PE<żE4ćr/J4/,1 (ł,ł r7a/es:1 łiot DcH z pkr tt , ł)
powierzchnia: .fl6 - t

o warlości: Ą s-o , oc c ,, żŁ

tytułprawny: /.J b4,1alcł'c/ / r,2c-ora i/Pćr\ic?łUY//

2.

3.

4.

,_d



lll.

1. Posiadam udżaĘ w spólkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców.
w Kórych uc;Łe§tniczątalrie osoby - naleźy potlaó liczĘ i emitefia udziałórv: N /E ocrrclF

udzłaĘ te §tanowią pakiet większy nżl0§/o udziałów w spółce:

Z tąo tytufu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiąłym dochód wwysokości:

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: 
^/ 

/f DoTrc2ł)
Ztąo tytuh osiąnąłem(ęhm) w roku ubiąłym dochód w wysokości:

lV.

1. Posiadam akcję w spółkach handlotłvych z udżałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorcow.

w któryc# Uee§{nicuą tskie oooby _ należy pódać liczĘ i emitenta akcji: ,ąl ł E D or r c ? r

akcie te stanowią pakiet więksrry niż'|Oł6. akcji w spóke:

Z tego tytuhr osiągnqlem(ęłam) w roku ubią}ym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenła akcji: 
^l 

/E ooi ,/ć_2r
Z lego §tufu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiąłym dońórl w wysokości:

v.

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z wyĘczeniem mienia pzynaleznąo do iego majątku odĘbnąo)
od §kańu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich

zwiąków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które pŃlegalo

zbyciu w drodze paetargu - należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo: l lf, oolraż r

Vl.

1, Plouładzę dziatalność gospodarczą (należy podać formę prayvną i pzedmiot działalności): N /t' o 9rrdżfż
_ osobiście
_ wspólnie z innymi osobami

Z tego §tufu osiągnąłem(ę}am) w roku ubiogłym peychód i dochód w wysokości:

2, Zarzs,zam działalnością gospodarczą lub je§tem przedstawicielem, pełnomocnikiem taltĘ działatności (na-

leży podaó formę prawną i przedmiot działalnofui}, y'/E 80 77 c2 1z

_ osobiście

- wspólnie z innymiosobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąĘm dochód w wysokości:

vll.
W spÓłkach handlornrych (nazwa, siedziba sŃkD: y' rr o o 7 (c 7 2,

- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy):

- jest€m członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytufu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w ułysokości:

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć" z podaniem kwot uzy-
skiwanych zkażd9gotytułu: b)f rA tr/ć€pF2€LJD2^J/cz4c€aa ,. l34ł4,- ,i ,

lx. Zr p L//ELk/r'4 kL/,,vćzu .. a| ?S! tł;r- z^i
ZJP il a,/ołJ/ł-"l Kl/NćZ0/,, 4ę././8 3ę,- zt

,N)vĄ 02)4 4-41.1lołtc/ .. ?8 Ą 6o,- z).'

-C},



§kładniki mienia ruchomąo o war{ości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

podeÓmeftę,modelimkprodukcji}: y?orocr{L Ju2uyt /- łr/Jó/,, 2ooł 4ł.źóą - zL

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotycłl" w tym zaciągnięte hreclyty i wżyczkj oraz warunki,
na jakicft zosiaty udzislone (wobec kogo, w złviąku z jakirn zdazeniem, w jakiej uysckoścD: z 4 k./ p

ŃltRl/c/r'ar'-2d\r'c, (P/śr // 4,'ł,) *ąfór? dlPo7f CżNr 42 ,'la cpł l)a
cĘŚĆ B J,FLł7r ośobo

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie arlr 233 § 1 Korleksu kamego za podanie nie_
pravłdy lub zatajenie prawdy grozi kara pazbawienia wolności.

(-o!ą'*a 2E.or'.ćoĄc
/1ri"p"ouroSe, ał";
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