
Ja, niżej podpisany(a),

jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-

w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać .,nie dotv-

3. Osoba składa|ąca oświadczenie jest określić przynależność poszczególnych składników ma-
jątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku obJętego maźeńską wspólnością ma_
jątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kĘu i za granicą.

5. Oświadczenie o stanle ma|ątkowym obe|muJe również wierąŃelności pleniężne.

6. W częŚci A oświadczenia zawańe są informacje iawne, w części B zaś lnformacJe nieiawne doĘczące adre-
su zamieszkanla składaJącego oświadczenle oraz mleJsca potożenia nieruchomości.

czĘŚc A

ću, Ri16o - Łą2,gŁl {ś §{Ą

DuRgt4x b\rDotłtA^Ą 58ł rnz l (

Nądiośc ol. 60-TĘś.

(a), KRIRqZL{NĄ ZoflotgN6xA J.Oon
(imiona i nazwiśko oraz naa^risko rodott€)

w 0{, Ę.'/9 69 nl kolclgnłwtĆ

gh}6l$ J.Oott{tł

urodzony(a)

pl.{U &ośuurec ,,^6-Tlds" (oŚug,p,s*A-HUTA ?RxDtĘbtoRcĄ |RfiB(fi }5r^lraiU Vdr.rgQou[tfi
(miojsco zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zaPoznanlu się z przeplsaml ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samoJządz|e powiatowym {Dz. U. z 2a17 r.

Poz. 1868|, zgodnle z arL 25c tej ustawy ośwladczam, że postadam wchodzące w skład maEeńskleJ wspólnoścl
maiątkoweJ lub stanowiące mól maiątek odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 999 ,Q 8;

- środki pienięźne gromadzone w walucie obcej: Nts DoTL( cl"q

-papierywańościowe: NlE DoTqOlY
na kwotę:

ll.

1. Dom o powiezchni: JĄL, m2, owańoś ci: O|lbYb O5a tłi . /O
§tuł prawny: Ns?duŃtAsr.lo\Ć vputgŃtrł

2. Mieszkanie o powiezchni: m2, o wańości NtvJOfr\LL'ł

Ętuł prawny; Nt§bo]ttłą/
3. Gospodar§two roJne: 1,t 19 D,oTv ot,4

rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia: N t€ ooTttiy't

o wańości: tltg DoTvout
rodzaj zabudowy: 511§ 6o'iVLlr,t

tytuł prawny: Nr€ ooTUt,U{

Z tego §fiułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokośc1. t{tE OÓ-i\t 6X
4. lnnenieruchomości:LoKąu lJ§v,rl,.o§l ii,n' jąnr"ti ov,^oo Ęl rłs7dŁHĘA§^fiŃi §łFltgŃdUD

por,".."hni",łąjŁ,louvEŁ lłFt(DlĄro^_Usł/"t&o§q G84lbrr,"raómŚĆ sprur{@wf "ł,.ąo5.ooo tr

;;';;;, 
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ł o ffi ,fiłr"il', !ł,ff ;:ł# ?K jfi )fr '*.'; i§,łE^;#.ły or Ęo Ę§ .

Mulorawnv: Ą§ ratavEA DLl.DoŃL9NrĄ 1,81ł-'rrcąioŚL oŁ. ł"" ąi. 6gq5xo30, łó (Ąlłąiu oąM€, 8;;-i u"óroi.'b" ąo ą§. xrs7ciŁri'ń;Ó; urłuz€ŃsW
4) U.oe,e ?oo rn ? §ą ąict ć cłe Ąo Ęs Ńs ?ć6 u Dżt hc u Ą łg
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ll l.

1, Posiadam udziałY w sPółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prarł
w których uc."stnńzą talie oióuy-'n"pey podać liczbę iemitenta udziałów: Nl€ Ślfi J|Ę orz"o''ębiorów,

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w spółce: N \§ So'l \ ttĄ
Z tego tytufu osiągną€m(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości. N te DoT{ ąfi

2, Posiadam u&ją w lnnYch spÓłkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: F,lc ooT{ul{
Z tego §tufu osĘnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: N lę, D§rLtLl,y

lV.

1' Posiadam akcję w sPolkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub pzedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: l.' lE }of t .,l/4

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcjiw spółce: l'l€, DoTqqĄ
Z tego Ętułu osiągnąłrrm(ęłam) w roku ubiąłym dochód w wysokości: NlE }oi.tul/4

2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: NlE DoTY<łl
Z tego $tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości. NlĘ Dolgorł

V.

NabYłem(am) (nabYł mój maŹonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jąo majątku odrębnąo)
od Skańu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytońalnego, ichzwiązkóq komunalnej osobY Prawnej lub związku metropolitalnąo następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze pzetargu - naleźy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: Ń tE 

'oorr.r 
gł,{

Vl.

' 1':ffirdziałalnośÓgospodarczą 
(TiT{.l;i*':5,R*,t,tilllź,ffi,"{B?"oiff,ł8*t§§*i*,^"§&.^"

_ wspólniez innymiosobami rutt ffi:f l} H?l X,*r'.?Jf;,. 
nłl,'B:?,'T.l

z tego Ętułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegńym przychód i dochód wwysokości:
2, złządzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ctziałalności (na_leey podać formę prawną i przedmiot dziatalności): NlE }o}4 61j-1

_ osobiście N t€ DoTQoą

- wspólnie z innymi osobami M\€ oor!({Łtt
zlego Ęltułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym dochód w wysokości: lylc łoią orrł

vll.
W spólkach handlowych (naanra, siedziba spółki);

- jestem członkiem zarądu (od kiedy): 
^,lEDoivcu.t- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ł t€ aoTctłtu

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ł E Ddil,at a

Z tego $tułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości. Nl€ DoTt{ czr1

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienie
sxiwan|Ćń iń;Ó6; tyt"tu: o r e}Ę i 0 ńłi,,lił '?Bij ,ii*'"fi*f' 6i',P§.,§1 'ff, ?rułł ,,"j"ixl§[śu",^"óIoqt , _lx. QłoNs< crDY NĄD?OB.o\,€] 6s ,ł r<,lctce.ulrłró 3(>LHd} NĄ §rŁr€l§ ao.r.o*jnłi:37sfl
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Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych należy

podaó rnarkę, mgdelirok produltoji): rJN 
-iqnp5ionf,EŁ ł918 tłąĘo\Ł oŁ ło t,li

B|gTlNo L6ffsrŃ6 lrlqPo§Az€§lĘ |4u(xgŃ§Ig hl tołwtr.o\tr/Ą§,666,xf-Pczp.\ito |łg.6,1,{,l,?n0łt

x.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostiały udzielone (wobec kogo, w auiązku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości):
3ąr.ltt 6{oŁDl,Ę9ctrv tł .u.oiclsą}tru\6 ?ob.(v_rłA r1(9.o-1EąNĄ ŃĄ 0Łaśąoł,,e ootł ŃvzgNlŁ 6uD'{/VVJ,

8Ęgt"ffi ;§x,T#..n,ł§a?'s3ęrą,trffi-$§-s-?tr§,r*#J-r8?,;T"f;
aares zańlb!źtł.%"a5Bf3*ffiq §s$ixoŁ9"trJt, 

-5oo 
ąś o*"u,ir-;a, i^ 3łE,,t-i,;xi;fr b ,6l§;

PowyŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie_prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woiności,

abeas a - łł*łTą 1g. 4Z, zD/8'r,
(miejscowość, data)

,hą.--rt* Wa,,"v^




