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Lośolftlsąrń
(miejscowość)

jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-

?. Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym paypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv-

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pzynależność poszczegóInych składników ma-
jątkowych, dochodów i zobowiązań do ma|ątku odrębnego i majątku objętego mażeńską wspólnością ma-
jątkową.

4" Oświadczenie o stanle maJątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne,

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składaJącego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoścl.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a), Ł*rł?Ąry4 M/lWb Ywwfrv|lLŁ , Ft-ktr>*
(imiona i nazwisko oraz naar/isko rodowe)

urodzony(a) w CPh ń 05. ol4, Ą9oł a,
Ąt vxL-Lz-cv\lL §9}trP curń urrd - . t-(śrrJŁ Llbaźa'cEL,
a"?ń'łĘU;ń;-aLCi iń,,zvijĘJ.:ł.iłn.mi|"*r!#ffiPiflT#ląwo U lLCcńpąmE ,Dłffi|ł,"

po zapoznaniu się z pnepisami ustawy z dn|a 5 czenrca 1998 r. o samorządzle powiatowym (Dz. U. z 2o17 ł.

Poz, 1868), zgodnle z ań. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład matżeńskleJ wspólnoścl
maJątkowej lub stanowlące mó| maJątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

-ŚrodkiPieniężnegromadzonewwaluciepolskiej: o,Ł. ,ł62,c9o?LŃ _ L{s?ŁvlJŁF4dd tĄp.Ł"€6.;.Ą

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: tf t g .D'DTącŁ.1

- papiery wańościowe; r i? .bcrnLż^l
na kwotę: ńł §)iyeL1

Dom o powiezchni: tSg m2, o wańości: A PCO,JJz rLŃ
tytuł prawny: XspĆt,ttYgsxńĆ 6Ar,?€ Fr§ułł
Mieszkanie o powierzchni: ł3 m2, o wartości ŁW-oCO, ętN
tytułprawny: vt§bauw€ito§c' ftllvżgdSvt)
Gospodarstwo rolne: Ęię gtqcaq
rodzajgospodarstwa:,powierzchnia: YlŹ v>tącztt
o wańości: IY;ź .DJTt{ąY
rodzaj zabudowy: t\iV OOlry,zl1
tytuł prawny: Ntt Cg-lączul

o wartości:

tytuł prawny:

EM
radnego p

, anlah,M,ĄĄt
. - ia

ll.

1.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: t(Ł -ĘT|,lc29|
4. lnnenieruchomości: t1 pcfh ł,Ąe{DLoLlo-wtlr,ąks{ttl L) rn,vśLaprrtĘ zrnlWsczn F9C;Dco.nttł

powierzchnia: .!) Ąoś m? Ł) Ę8§ mŻ

Ą) Ą Żntooo ?L{ e,) ĄĄ0 oco ?t-r(
i1 vł:;ń#tŁłę 1tśc/ n+Łz€Ńs<A 2-) ugłjuauę*s/rośC yhnŁzłriś(A

(a':!;,: ];: -:

czv".



lll.

1, Posladam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
Vi ktorych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: Tr lE "brYQĄ

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w spółce: lT b OaT{§ą
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ń-rz 6i1Ę,b4

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - naleźy podać liczbę i emitenta udziałów: ryl? Dm,,cĄ
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: rnT o§T,reł1

lV.

1. Posiadam akcję w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę iemitenta akcji: rt? §9T"{cĄl1

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w spółce: me $oTV cżł
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: rffi .trtq{zq

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: rrĘ OołcZ1
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: MY "rriąąą

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu 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: ffi" .D7T.(cły

Vl.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (naleźy podać formę prawną i pzedmiot działalności):

- osobiście - ,Y r€ }OTlcł,1

- wspólnie z innymiosobami ;:*i|;?r*i:,,T* łr^qkw;łT,#§ vffiu( t|ffii , L!ąBo

Ztegotytułu osiągnałem(ełam)wiolr r;[inłrm'przychód ido_chódwwysokości: z4 o,Łrtft5 oDo/l-v|,1,0Ą.6- *o.ĄĄ,

2. zarządzam działalnością gospoda,.rą r."ffffit3,,n ł,.lŚo.fftł,3,3*YT"łf#"?ffi8".. ,{il,Śi €98at$śP"it""_
leży podać formę prawną i pzedmiot działalności): lYl€ -DJT,ąUą

- osobiście l'flź g>ln*l

- wspólnie z innymiosobami 
'vlt 

JnlĄQ1
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: fnĘ J|oiĄc)1

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): lv,€ Oł,r czn1

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): rrip J>)TlĄcaĄ

- jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy): ,,^nE §ołąCĄ

- jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): Fn:E §oT"lcĄ
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: dYlt -Ńlłcł,1

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kaźdego tytułu: żffip,^Dfte mŁ u ?R *srr.roł?1 rvŁŁdLĘ {y\,ĄTLlc,LtńĄ j śI§PiYif\ tlĄąęLląńV * ,z§ oyuvt op cĄ.at. 1-żlg- ?ał!,,ś§rs_ łłEr,ńĘir?.',rg ?Lr{:ooc.łłobą
lx.



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

podać markę, model i rok produkcji): t1 €ffrnoftłdo §ŃF;q fr"'rr! 
"P^ Ęi ą9c{, , or, l§,cco PlV

o) sprmoitłop ąńJ..r-- rriirsuLiso, łołlge ?ra- "q1 -ol(. ts.ołlPt(
ę9Lvló9 Ąiz - L{q)łŁiftlącl)ÓŚc rnB?ftĘfiaLg

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty ł pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości): gyr'i o§T.1 ci

czĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie_
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

VĄcttlzs.,al7p -bg. AĄ, JDA&
(miejscowość, data)

. "YJ/"q"?"4*J,kQ U @oooist




