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1. Osoba 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",

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

ląixo*vóń, aothoaow i ióoowlązari do majątku odrębnego l majątku objętego małżeńską

jątkOWą.

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą,

Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne,

W części A oświadczenia zawańe są informacje Jawne, w części B zaś informacje niejawne
su zamieszkania składaJącego ośwladczenie oiaz miejsca położenla nieruchomoŚci.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1868), zgodnie z art,25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńsklej wsPÓlnoŚci

majątkoweJ lub stanowiące mój maJątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: J'{ ' 
qq q 

, Gb

- środkipieniężne gromadzone w walucie obce;: NtE 9OYqŻY

- papierywartościowe, N(93?_fVCzV
ni kwotę: rrt€ trcfiLtc'V

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartości NlL'OOTĘcr'{
tytuł prawny: N|{6 OO-TltlŁY

3. Gospodarstwo rolne: NtE'DOTqO'}4

rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia: ŃtE OO-}\ł('}4

o wartości: N16 .DoTt{ o?}ł

rodzajzabudowy: N t6 }aTUc,Vą
tytuł prawny: N16 Dc;TVCŁV

Zlegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i,dochód w wysokośc' Il: ę*l* MRVźgŃ§!r.ł
4. lnnenieruchomości:LOKiĄL usb\łe(orvr\ ,ztrn;tlą,Bro\t. ot" lOOq,(§ l,J_§ęęYhŁĄSM)0 YUIVv-'
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lll.

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

w ńióirCń ucze§tniczą takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta udziałów: N tg :DfrIq(e.]-l

udziały te stanowią pakiet więks zy niż 10% udziałów w spółce: tvttr D{JTq Ź{

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: N tg O0Ttł CŁq

2, posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta udziałów; ivtrjOOTYuLq

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: N 16 CIoTtł(p/(l

lV.

1. posiadam akcję w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub Przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: N tt' DJ|Y t}(

akcje te stanowią pakiet więks zy niż 1ao/oakcji w spółce: Nl€ OoTqcz"ł

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, Nl€ ooTtt 0lł
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleźy podać liczbę i emitenta akcji: tV \li Oo1vuil

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, N t6 JOTVc}'{

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 metropolitalne9o następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: N tg {P(łttUą

Vl.
,l, Prowadzę działalnośó gospodarczą q",9,1,.|§r,16"d§,ef§§.jłl,f3T§łt.?,11tEŁijłsi1}*; f,ti5l^
- osobiście 'TĄ( 

'§'o!cF.o) Nfl 3Ł\Eł., ?4, ,Ą.9.,,ł.oĄ8v ,T{q,Ął1,6s_
_ wspólnie z innymi 6g6§ąrni Ńl€ 3oCltó3 kĄ sŁtEŃ 3"l -.Ą2.,?-oĄ{,l ,ąr9,1,3a 

, 
tlq

Z tego 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 przedmiot działalności): ŃV Oo'tQ,ctY

- osobiście NM OfrL4CL'4

- wspólnie z innymi osobami t/g aOTQct,'ł

Z tego iytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Ą/ {6 OOI'( cL<ł

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): N l € Oorl4 C21-/

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 
^rtO 

DÓrLtcw

- jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): N16 @TL(cLv

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nl6 3ts'it'l cU

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zetrudnienia lub innei działalności zarobkowei lub zaiec, z podaniem kwot uzy
skiwanychzkazde§otytułu:')irT"r zA pnDNą Fo^(,a'ru Ne D"l€Ń 3Ą .ńŻ."2oŃv. 4,{_ aTł t,
lx. ćżŁotuiŁ R,łDL( ŃĘ,DżOPcLlrJ bs § Ił,OŚa6Q.LL-\tYlE 9ocłd_p No Dz(€N 3ł^Ą?.,?.O,t{t.-

J,&tł},?6l



x, &ETll.)g LLo?.lNg NqPosrĄteNi€ ŁuuHErvrrlE N ŃYsouoŚtr {/(5,656,9tl; ppZŃAło

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 OOO złotych, w tym zaciągnięte kredyty iPoŻyczki

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 1o oO0 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

podaó marKę, modęlirok irodurcji):VW TRĄ§6PO&TŁR 4qi]8 l"tĄęfori or n0 iqŚ,

łq,qq4,/
,. Nsr

WarunKl,

na iakicń zostałv udŻielone (wobec kóqo,-w Źwlązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wYsokoŚci):

i,Rh_$^g#,tf Ę,,ydl,I8it:t5q$§:s§xł3.i,}:i.}ifi ,fr fi i,Ęi§i:#jiTHfi ,*,czĘŚc B !\.s, ń uo§cg R2]/,vle,łożqcrk_R urfóT9czt|Ą NA ooŁOf§cttt$tę i}u-Doalcł buDqNY^/ +łr-|

-(|tl-,LĄ{łońecao kl-t,fus-ov.o\cr ąor:: tq\ ł9ŁOś,i6Ło NA DzteN 3,ł. 
^2.ŁoĄs(. 

qqo, Ttlo i

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

{oJcte 6gł*ł,(th łq. 0t(, łc(t1r.
(mleJscowość, data)

&lnełułlLu Łńa,:""""",l"""
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lZurż,




