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Data

Wpł,

hłurtą

Hv,J"'4, [;",
(imiona i nazwisló oraz nazwisko rodowe)

,4 tł 8 y. Lt f, j"ł. 
n.^ n łł

.J,*_Q,u,,"l,^ r0"i rinLth, [.lt*
(mietebe zatrudnienia, stanowisko lub runkcja) 

|'

3 0, 0ł, Zclc

Ldz. ..,.,.,...,,.. ,

Uwaga: leodpis. f,łlla@fu,-
1. Osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnie,

nia każdei z rubryk.

2, Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, naleŻY wPisaĆ 
"tlie 

do§t:

czV".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnoŚĆ PoszczególnYch składników ma-

jątkowych, oocnoaow l zobowiązań do maJątri odrębnego-i majątku objętego małŻeńską wspólnoŚcią ma-

iątkową.

4. oświadczenie o §tani8 majątkowym dotyczy majątku w kĘu iza granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wiezytelności pieniężne,

6, W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotYczące adre,

su zamieszkania składającego oświadczen16 oraz miejsca położenia nieruchomości,

czĘŚÓ A

Ja, nizej podpisany(a),

urodzony(a) w /i

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 5 czerwca {998 r. o samorządzle powiatowYm (Dz. U, z 2O17 r,

poz. 1868), zgodnie z arź.25c tej ustawy ośwladczam, że posladam wchodzące w sklad m8łŻ6ń§kle| wspólnoŚci

majątkowej lub stanowiące mój maJątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 13 *rCC zC

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: Vrit ŚoĘa

-papierywartościowe: 
a!+1c sp;łr^ rchłr,^na6 no Cp§" ń r,.rĄr^"k* n,,kl.wh,^lnakwotę: ołł,ł1 r.tąylri,,ł : "62GbrłG z7

ll,
,1. Dom o powierzctrni: ł G m2, o wańości: 2ąo oro ,oo i7

tytuł prawny: r.1-1alrłpil

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartości - hi( aĄt
tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodar§twa:Ydlihvl"powierzchnia: 22, S \r^ ( ,. \" l,L \n
o wańości: 5\2 tW ,@ ri
rodzaj zabudowy: |,lictubvJour^vrl

tytułprawny: dl..rnoii , łkvi^rr.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: PYtr;J ' 62 OWrłc {I

4, lnnenieruchomości: Joią-k^ z,rbdŁłaq* donłą ,{Ó*a : 23m,wt7
powierzchnia, f ael nŁ
o wartości: łhu:lgc?i
tytuł prawny: łTrunoi J

d.Ur,;*)

}u

.Ąr.r",.*-).-^ at'? ż4

MAJĄTKOWE
powiatu

(r;cilnr,rvra , dnia bń,Zql$"
(m6J9cowo9c)



llL

1. Posiadam udziałY w spÓłkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w ktÓrych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: vrit ć.r\r,r,_,

udziały te stanowią pakiet większy niż 11o/o udziałow w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Ęił dĄ*a
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: Vl;t JŁł,.\

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości. rlii dołio,'. !"ł \J

lV.

1. Posiadam akcję w społkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podac liczbę i emitenta akcji: 'l,t Jłr,u;.

akcje te stanowią pakiet większy niż 1OYo akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, i,li{. 
'|Ąu;,

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleźy podać liczbę i emitenta akcji: urit, J"i:lł,i
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 'Llii rio}i-ił,,i

V,

NabYłem(am) (nabYł mÓj małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związkÓw, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbYciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo: 1,a ,io11"ł.,

Vl.

1. Prowadzę działalnoŚÓ gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ht dci*:",

- osobiście -l ,-'

-- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: |rit Ą,,łu,ą.
rl .,r!

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem taklój działalności (na_
lezy podać formę prawną i przedmiot dzialalności): hir JĄ".,

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Vjt{ i.-,{,ii..

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): hir j"hre.l

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: hk d"Ęa3
Vlll.

lnne dochodY osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy-skiwanYchzkaŹdegotYtułu: - Ź$,{t^ ur.,uJ" ri: ,, ilł3łł 6nit.,9ła,,.(ruur^ d.d4n : fir|§r,rĄ;ilx. - U \+ń^ un6J,l"o dt'rv : ,Ą+28ł,L\b'/;
- a Ęłtir,ł d;d v"J,ł* puiń^ : 8oł?,,@ i

F\L



Składniki mienia ruchomego o wartośoi powyżej 10 0o0 złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych naleŻy

podeć merkę, modelirok produltcji): - 
_sanąh;d 

osdroĘ VOLyo stro Zoo$l, _ 3t,luł rai
- st!łodład cttic.Ą Ęru P,cv51 34ąr. , ?Gałc ,a t(

x. - tiąo.,r,k yJ.qicr; teU*Utr i3ótłn - 2l,aoroi

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 o00 {9!vch, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki,

na iakicń zostaiv udiielone (wobec kooo, w zwlą7ku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci):"- '-'-'-" - ;Ędll !'pŁu"-,u-* b*y, ł+: " 0§.rlfl,:,l,łJ CS. , J" sńTo\ l}ó cto,cr ri
czĘść B : iiTffi:,ff r*.tfi;[,ł-,;"rą1;*:*'F""t l&loą,o,i

Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań.
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności, 

l

(riuł,nan^ 
, }o,Ci., Zol|8,,

U (mieiscowość, data)

Kodeksu karnego za podanie nie-




