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lE MAJĄTKOWE

obowiązana iest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie_

nia kaffei z rubryk.

Jeżeli poszcaególne nrbą/ri nie znaidują w konkrctnlm przypadku zastosowanb, naleŻY wPisaĆ ..nie dotY-
czr'.
osoba składaiąga oświadczenie obowĘana iest określić praynależność poszczególnY.ł' skhdników ma-

;ątrowycn, oóiroaar i iobowią4ń do iraiątiu odębnego i maiątku oĘęEgo maźeńską wspólnoŚcią m*
iątkową.

Oświadczenie o stanie rnaiątkowym dotyczy maiątlru w kraju i za granicą.

Oświadczenie o stanig rnaiątkowym oĘmuie również wierzyblności pieniężne.

W cręści A oświadczenbzawańesą informacie jawne, w części B zaś inform*ie nbiawne dotYczrye adre-
su zamie§zkania sktada!ącego oświadczenie oraz miejsca położenia nienrchomoŚci.
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Nu *lł aztti 3l. lZ. Zotłł.
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1.

TotrA§2 J4Eu8 aEżE+
(imiona inazwisko oraz ruzwisko rodowe)

urodzony(a) W <oJcte,a2lN/€ ł2.o?.ą?ł2
NĄuczvct€L ,. ?_etpa'ł /<,ftró?cv/ylĄ ^! 

pJl€lr.|,ź_ĘL!|€_2r,^ r^5Ęt §|Eo!^/o-fEŻĆo§?EoLNr
,ł,,iińłi-rt,^tćz-i,-Vźi;żś'a6|;ńX^T,:,#"6#*?:,:,ii"/ł,l:ń rłi:j:źI.:rń§"f!rx2jo,"
po z3poznaniu sĘ z przepisami ustawy z dnia § czerwca 1998 r, o samorząlzie powiatowym (Dz. U. z 2O17 l-

poz. 1868}, zgodnie z ałL2ócĘ ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskk{ wspólnoŚci

maiątltowei lub stanowiące mói maiątek odębny:

l.

Zasoby pieniężne: ĄrE oo 7r/cz(

- środki pieniężne gromadzone w walucie pol§kiej:

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej:

- papiery wańościowe,. ł lE porrc7:/
na kwotę:

Domopowiezchni: rrr2,owańości: ?anz , €!a.cocr^ e.i.
tytułprawny: ł,l€ł§ate,r'cł ( |<2€orr /r'rpózrezłły)
Mieszkanie o powiezchni: rrf, o wańości 53 - 2 łso. ooa. - zr.
§tulprawny: *! ż łł nr9d.'

3. Gospodarsfiło rolne: N/€ Do7ro2r
rodzajgospoda§twa:,powierzcfinia:
o wańości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

ztąo §tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości:

czĘśÓA

Ja, niżei podpisany(a),

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia:

o wańości:

lytul prawny:

o2r4kŁł R€źR€4óY,"1/4
r/€-L

f,o.*ac, - zf
*rt,lCNCv'.' r -"oor, ł7l p97fććNr,rl

2.



lll.

1. Posiadam udziałY w sPÓłkaó handlowych z 9działem powiatowych osób prawnych lub pzedsiębiorców,
w których uczestniczątakie osoby - należy podać liczĘ iemitenta udziałów: ,oć oo?r€?r

udĄały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udzialów w spółce:

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczĘ i emiłenta udziałów:

Z tąo tytułu osiągęłem(ęhm) w roku ubieglym dochód w wysokŃci ; N /E o a 7 y ę 2 7

ly.

1. Posiadam akcję w sŃlkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub paedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy poclać liczbę i emitenta akcji: /.,/€ oorrczr

akcje te §anołią pakiet większy niż 10% akcjiw spółce:

Z tąo tytufu osiągnąłem(ęłam) w roltu ubiegłym dochótt w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkań handlowych - należy podaó liczbę iemitenta akcji: /(/€ oo7lcżr

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości:

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓi maŻanek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jąo maJątku odrębnąo)
od Skańu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu teMońalnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnąo naslępujące mienie, które podlĘało
zbYciu w drodze pzetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: 

^//u 
2o7/c ż. r

vl.
1. Prowadzę dzia}alnoŚĆ gospodarczą (należy podać formę prawną i pzectmiot działalności): 

^l 
lE oc 7ld2 r

osobiście

_ wspólnie z innymiosobami

ztego tytufu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:

2- Zaządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej działalności (na_

leży podać formę prawną i pzedmiot działalności): r'! /€ ó,2rrc2r

osobiście

- wspólnie z innymiosobami

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośei:

Vll.

Współkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): lJ/E ocżrclr
- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorc,zej (od kiedy):

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tąo tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnien|a lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy-
skiwanyń z każdego tytufu: z,r12uDN/€NlE : z€P Q N. KL lN c2.) - 

'źź!:,Zź 
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§kładniki mienia ruchomego o wartości pov/yżej 10 000 złoiych (w pzypadku pojazdów mechanicznych należy

podaómarkę, modelirokproduk§i): FoRa ł€.r74 2oo{ {|.ooa.- zr.' Fopp fto^JoEo 2olo - str.ołci _ af.

x. 
lłof ocrEt su2aEl v,órRoĘ ft.aa - 21 .

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotyó, w tym zaciągnięte kfedyty i pożyc;zki oraz warunki,
na jakich zostały udżelone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Zł<tlp pl€Eact{ftc!'ct (?ET t7,4) PKa ć|r> p ur/€oForLt , 4z,€ąd ćła Do óPk.f .rxg6ś ?3 _ zT.
-ł€. ' -! -"

czĘsc B
Adres zamieszkania o§oby §k}adającej oświadczenie: *

Miejsce położsnia nieruchomościwymienionych w punkcie ll c;zęściA (adres): 't

* Na podstawie art. 25d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z

2aI8 r., poz. 995 ze zm.) dokonano wyłączenia z udostępnienia w Biuletynie lnformacji Publicznej

informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia

nieruchomości.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań, 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie praMy grozi kara pozbawienia wglności.

ka,ł'c tiE2/rll 4 li. 2Ę, 2o/E u

(mie|scowość, data) (podpts)




