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1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaJdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv-
czv".

3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników ma-
jątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego l maJątku obJętego maźeńską wspólnośclą ma-
jątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraiu iza granicą.

5. Oświadczenle o stanie majątkowym obejmuje również wienytelności pieniężne,

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania skladającego oświadczenie oraz mleJsca położenla nleruchomości.

czĘŚcA l l

Ja,niżejpodpisany(a), KOTfinrvNĄ zDRoTgł{sŁĄ z,Do}du 3rutR§ar -bqzezl^JsŁA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) w 0Ą,Og. lOJ€9r. |Ń KoŚuEF,ŁyłulE

Pl(U Gośurutuc.,,ł6-TŁR" ?RzEOsląbloR.cB tćcŚugQ.suń-HńR (RĄDŃĄ 9or,lrfrTU ŁosCt€esY\E&p
(miej§ce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. |J- z 2o17 r,

Poz. 1868), zgodnie z art 25c tej ustawy ośwladczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne;

-środkipieniężnegromadzonewwaluciepolskiej; /0,8LtB ,qS i, 14t5q ,^8 i Vffl-

- środki pienięzne gromadzone w walucie obcej: ntra#rcuv &,t,.irł* 5 ) eą eo
-papierywartościowe: 

N(t9 DO'|qO?Ą
na kwotę: N t€ oo-t\ c2t1

ll.

1. Dom o powierzchn i: łĄ). m2, o wańości: 0K . 55qąi . /O, SU\YJU
tytuł prawny: RsPÓuNŁA sŃo\ó HĄbuą ĆsVA

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartości ttltGDOTĘOZ}ł

tytuł prawny: Ńto ooaąozĄ
3, Gospodarstwo rolne: N(E OcrTlłcŁ{

rodzaj gospodarstwa: , powierzchni3; N(E :DóTI,(ĘY

o wartości: Ntc ?oł ctY

rodzajzabudowy: NIl' DOTq CLV

tytułprawny: N tE }O-|\czt{
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: Nl€ DoTl (ŁY

4. lnnenieruchomoś6i.Lol1,0L usŁu€@t^Jq rłrnz'vońqToJć ou, iootal-tuóu^głlsNloŚt {'ĄĄLtgŃsUA

o"*,",'"i.,",łó)go;iit,}lx"}P.§;u,śffi |f-skŁo,o§.^'"§fi ł'fłi.s"i.it:'^[iJ,Ęo3,0o0i
owańości: Ęb) ŃreueqTlA @Ng Ą.Lgbnz ,\ia ,n2 , ZĄĄrrrz V.luosrvO§1 wcąTo\d orł tło \i.
tytułprawny: \QrlzłevvĄ ^bll}oNrąruą l§lłrnL,NŁosNo§c vcqę§oŚa.,o5._ Ą9o_§;!-- |- -" ''' 

q4; anu nrrv oąŃ\3 85zrrlz t{s?ĆŁ}§LĄ-s}tQ}t }ĄrłŁzEŃsvn ŃąqTÓb oŁ,ąOk1ś,

qa 3P.oGo ąoom2 Ńqa5oJó ou ło ą! ns?Ju,uor,rnz !§ y6.

fnZEVJOD

fluo,58łŃ t^lAgloi{ 0v. 5oŁ\},.



lll.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: N(6 OoTt{ Cł{

udziały te stanowią pakiet więks zy niż 10% udziałów w społce: N l g DOl' { &''t

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE JOl't{OZ\ł

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: N(E OÓTq CZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: N rE OÓ|qcz,q

lV.

't. Posiadam akcję w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: N(€ §TLl (Ut

akcje te stanowią pakiet więks zy niż 10o/o akcji w spółce: N lg Ddi-q cz"l

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: N t€ .?Ó\gr,q
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: N te @T{ C?'1

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: \l (E 9ÓTqUrĄ

V.

NabYłem(am) (nabył mój małźonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego 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: I{(g OÓTqc2Y

Vl.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dzia|alności) ąlg6 5 XoŚ L

- osobiście TA K baza NoC LEQ<or,,t Ą oQBz s§LĄ RaŃ K\g^lotJĄ

- wspólnie z innymi osobami Nllu §y.T.si"_-,Ył 3ł,:t 31 .^^1 ułó, 'łł 4'ł);3i
ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (na_

lezy podać formę prawną i pzedmiot działalności): N tE CIOTq rŁC{

- osobiście NtE oo'ivc?,t/

- wspólnie z innymiosobami NlĆ 3OTq fu,{

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE OCiTY [Z9

V!l.

W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): Ńtl' DoTq czv

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): N€ Ocfiq(JŁt4

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 1116 9cfl'VctĄ

- jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): ł.Itg OÓTgcł
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NtE 3dfY,aU

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub
skiwanych z kazdego tytułu: OlETq Zp R/]ON ą

czaoNEę aĄDq NADżoRcz€] bS
lx.

innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
PoL{(ąTu Nn oztlrŃ b^,^ż.Łoą9*
H KOŚu!?.z"ltrlte SOCrar>,Dl Ńn,or.,€Ń

podaniem kwot uzy-
4hlL\L<

34.4? ,2olgl, Ll |565 ,6ą=



Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadk,u pojazdów mechanicznych naleZy

podąó mąrkę, m9dęl i rok produkoji;; W TĘn 5159ofiER, 49 9 CI tJeflnojć ot 
^o 

V"ś,

^. BE^ltn,hii;.fi...lfi'Ll'"th,fi:i'-::;-lii;,',#.,,ffń i;"JJ,r-:;.;i# jril ^l,}?--łilio,-
Zobowiązania pienięźne o wańości powyźej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na iakich zostałV udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):'8s. u rcoJÓeq2tt|.J,e Żo?qtzu'HtpoTeĆzruo ryn ątrJurcpg aoŁo*'czer.ltg brn>łrqw l(ĘNDLoilo -
___\Wępąvw! N,h,:.i:poŁ !9o t9ś PoZoś[A bo NAPaENi zl. 

^Z. 
żoAĄt. lłł , ht6 ;oOCZESCB B-S. Ń !o}ągCIzt.(N\€ QO+qoLw łrtPoTEątXł tvĄ aozoŃczeŃ,;EJoq'Ńvr, rió.ou-o6lo-u'Łq,'.,v:qąp N N{ soyo*l ' caoó'Ę 3 ?;ńilaŁo NA oz\€Ń 3ł. iz.zPąorn. 

Lt ob (@ ,oo

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

KoŚq gQsrl- łu-Tl + 2Z.O§ Z^oĄc r.

(miejscowość, data)




