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NlE MAJĄTKOWE

powiatu
}acnnn.^

(miejŚĆowośó)

część ł
Ja, niżej podpisany(a),

urodzony(a) w

(miejsce zatrudnienia, stanowi9ko lub funkc.ia)

po zapoznanlu slę z paeplsaml u§tawy z dnla 5 czenłrca 1998 r. o samorządzle powlatowym (Dz. lJ, z 2017 r.

poz. 1868}, zgodnle z ań. 25c tel ustawy ośwladczam, że posladam wchodzące w skład matżeńskleJ wspólnoścl
maJątkowe| lub stanowlące mól maJątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej;

ArJn,i il",

f/, n*^ fii; ;t}j" ffiĘffl ęą%ł"{. C§,u&k 
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- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: nic Ąor3
- papiery wańościowt

nakwotę: 
]: oti', T*k 3!*o*6ł "^ iPu hą forńąh|cą

vmólłl(vtĘwr o\3ancj rJąr}o§c.. l SŚą106 {ll.

1, Dom o powierzchni: {$ m2, o wartości: Q,hO u*r$ z7
tytuł prawny: UTo,stłr}J

2. Mieszkanie o powiezchni:

tytuł prawny:

m2, o wartości nit JĄ.^3

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: , powierzchnia:

o wartości: 5\2 rpOra {
rodzaj zabudowy: hiCz..!uJouaua

źq*o,oo ;\|
bl ąlwosa

, dnia lg.l7..łpl8,,

Uwaga:

1. Osoba składająca na ,jest do zgodnego z prawdą, starannego l zupełnego wypełnie-
nla każdeJ z rubryk.

2. Jeżell poszczególne rubrykl nle zna|dują w konkretnym pzypadku zastosowanla, należy wplsać ..nle dotv-
czv".

3. Osoba składaJąca ośwladczenie obowlązana Jest określlć przynależność poszczególnych składnlków ma-
Jątkowych, dochodów l zobowlązań do majątku odrębnego l maJątku objętego matżeńską wspólnośclą ma-
Jątkową.

4. Ośwladczenie o stanie maJątkowym dotyczy maJątku w kra|u lza granlcą.

5. Ośwladczenle o stanle maJątkowym obeJmuJe równleż wleaytelnoścl plenlężne.

6. W częścl A ośwladczenla zawańe są informacle Jawne, w częścl B zaś lnformacJe nieJawne dotyczące adre-
su zamleszkanla składaJącego ośwladczenle oraz miejsca położenla nleruchomoścl.

tytuł prawny, liins"rió, drl0r ia,ra
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód idochód w wysokości:tlrr#L;J ht'@rn
lnne nieruchomości: drifi!,ą zńuŁuuun drvrę.w, Jt;ł 2l| @ra
powiezchnia, |&WŻ
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o wańości:

tytuł prawny:

4.
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' 1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych o§ób prawnych lub pzedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: nił Ąa3
udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w spółce:

Z tego tytułu o§iągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: hit JĄUr l r

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów: hit do\ł'3
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: hit aĄt

lV.

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

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

akcje te stanowią paklet więks zy niz fio)oakcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: hit eht
2. Posiadam akcje w lnnych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcJi: Vriv Ą5

Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym dochód w wysokości: hlt ilł6§
V.

Nabyłem(am) (nabył móJ małźonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego maląixu 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 pzetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: hił, Jr|r.,

Vl.

1, Prowadzę działalność gospodarczą (nalezy podać formę prawną i pzedmiot dzia}alności):

- osobiście

- wspólnie z innymiosobami

Z tego §fiułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: ni{ Ąor
2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (na-

lezy podać formę prawną i pzedmiot działalności): ut Jo\a5

- osobiście

- wspólnie z innymiosobami

n;c Jo\a9

Z tego §fiułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: hrt dĄ9
vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): UiC Ąt 5

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy);

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

Vlll,

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy_
skiwanychzkażdegotytułu: -.._t!-.^ fuuJ ,^łnoi::rC*h*."Ę*ua,.ioct,łJ :/lśt[śĆS{
lx. - ą \ł.łL u*r5" . Ń*|1-o,r;.ir,"r" ("lxk,.,Jo,,bł ', i-z,ńc,ir
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Skladniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

podaćmarkę,modelirokprodukcji): - eonot\Ód ololłlrrl' [olvo stło 20rBl. \hŃo,o1f
- 6ąnąlrał 6ąicrou!, lńroRaĘR bo^r, \Cupfx. - ag,6wiĘ 

"olrricb 
(eiłnłlrn lSEtłą Zloq,u i

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakch.".Y,[:ŁTT,",H??trff "#l].il;1"-ró1.-,f#,f§#r,"ffi 

'',n?',iczęść a j ttt;;;,tl"l ru*,l ffsil'"il

Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań.
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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Kodeksu kamego za podanie nie-




