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MAJĄTKOWE

(ntiejscowość)

Uwaga:

't. Osoba składaJąca oświadczenie obowiąana jest do zgodnego z prawdą, starannego l zupełnego wypełnte-
nia każdei z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nle znajdują w konkretnym przypadku zastoeowania, należy wpisać .,rlig.śge
czv".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana |est okreś|lć przynależność poszezególnych składnlków rna-
|ątkowych, dochodów ! zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego ma}żeńską wspólnością rna-
|ątkową.

4. Ośwladczenie o stanie ma!ątkowyrn dotyczy maiątku w kĄu l za granlcą.

5. Oświadczenie o stanie maiątkowym obeJmuJe również wlerzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacle iawrte, w części B zaś lnformacie nte|awrne dotyczące adre-
sł.l zamieszkania składającego oświadczenie oraz mietsca położenia nieruchomości-
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(mi€l§ce zatrudnienla, §lanowi§ko lub fu nkcja)

po zapoznaniu się z przepisanni ustaury z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządz|e powlatowym {Dz. U. z 2O17 ł.

poz. {868}, zgodnie z art,25c te| ustaury Ńwiadczam, że posiadam wchodzącs w skład małżeńskibj wspólności

rnajątkoweJ lub stanowiące móJ majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięźne:

- środki pienięźne gromadzone w walucie polskiej:

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcaj:

- papiery wańościowe, l.ltE oóTtłtzlf
ąa kwotę:

!l.

1 . Dom o powienchni: il ł m2, o wartości: H § lil O}Ć

łtuł prawnń§PoŁlłlŁA §ŃO§t MĄ ŁeEŃ§}$

Mieszkanie o powiezchni: m2, o wańośc! Nl€ DCIT'{ą(ł

tytuł prawny, ŃtĘ oOTqąq

Gospodarstwo rolne: N\6 CIoT\GZni

rodzaj gospodarstwa: , powievchnia: NĘ ofrtUł
o wartości: }rE OOT\łą},|

rodzaj zabudov4ł 66 $dlt{tŁrł

tytul prawny: N|tr łjTvi,l,tl

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysoko§ci, 1116 OÓi\Uł _ł t.. r. !t

4. lnnenieruchomo66i;L0KAL Vswsq^,,{ J?rnz !{ląąioJĆ o*. ł9oTt{5 ń§?jŁrJ.ŁĄŚŃoŚ(; ry?l"T"Y."*' ""':":o':"l'"'Ęóituo,{NEK }łrłNolruoluiu.lódiJi'e r,ł. łii i upimo§ć szncuN{oW_ą. ł, tlo'5 , OoQ ,"t,

Powlerzcnnla] -3o ,"lłC,EN]I HLtclol\lo DuAbĘó bu.DDWtłNĄ {trĄmt tńlUftS\Ęśg,
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tytułprawny, Ę§ oztnwł hrO]NLAr.ł,ł ł,8ł].nż uąąTo}ć ą, /ool.ł}. h!ŁAst§o§{,

łal lą^",ri'ł óąiJE 85Ł;; ;Ąo-,' ' 9r,łor{i, wr?dĘńrnsuo§ó }ĄĄĘł€T\sy,h
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.t.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatovuych osób prawnych lub pzedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: N§ DoJ{(Lq

udziały te stanowią pakiet Większy niż 1ao/o udziałów w spółce: 1r6JÓiłcŁ{
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości. N(i OvTqcl{

2. Poslaclam udzlały w innych spółkach handlowych - należy podac liczbę i emitenta udziałów: Nrri Dń(uz{
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: N lE 0ą'&L'ł

lV.

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

w których uczestniczą takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta akcji: Ńt§ Dd]lcz'{

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w spółce: Nl§ .}oTtłCŁ'{

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: N ag, S(fiq'.tq
2. Posiadam akcje w innych spólkach handlowych - naleźy podać liczbę i emitenta akcji: NłE }'JTqtU'ł

Ztego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NtE 0O1q Ctq

V.

Nabyłem(am) (nabył mój maźonek, z wyłączeniem mienia pzynaleznego do jąo majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwoweJ osoby prawnej, jednostek samoządu terytońalnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - naleźy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: NtE 06i\tl'{

Vl' ll
1. Proruadzę działalnośó gospodarczą (należy podaó formę prawną l plzedmiot działalnoścl}: ttŁjSŃOSC .sKLE?

s?o ą,łsrc?p -prĘM,ł§ŁoŃl .bffzń }ł9L\€(rst 0| 
, §ĄLA tĄhJlatfioiłt

- osobiście -lńn

- wspólnie z innymiosobami NlE pn-rqcxół Ńh eu€Jłdk,g[ łon8r. 55a , 5Ą6 ,39 .:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i oocrroilw w^on"*,,nouóo run trłsN 4lłO4 ,i§Ą8 ł,
bo,6Ą8,Ąb.2. Zarządzam działalno§cią gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej działalno§cilńai"-|'-r

bży połać formę prawną i przedmiot działalności): NlE OOiq c}ł

-. osobiści" 1.Iti 3fitł(żH

- wspólnie z innymi osobami NtE }div(łq
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubięglym dochód w wysokości, h{(E }o-iqCŁq

Vl!.

W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zauądu(od kiedy): i.łtE DdtqQ^t

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): Nt€ OOTc{tu'ł

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); 
''' 

PfiVot -,|

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

Vll!.

lnne dochody osiągane z tytułu zakudnlenia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem l§v.ot ttzy_
skiwanychzkażdegoMułu:3|ET9 zH fin$\iĄ ęob^§itr rrlą oŁrEŃ łti.oq.i_bąEałtt*tsoŁfiicl T,6bł;

crt.oŃŁ( {nor ł,n5zoRcw] b§. ht (okjć8.)/rNt€ 3oułóo ŃIł r}4c,Ń 4ł.03.$8n ńPi'Z ,5\- 
'

lx.



rkładniki mienia ruchomego o wańości powyźej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych nalezy
podaó markę, modellrok produkcji):Vhl iRńnsf0d-l€{ ,{998 frlnRTOŚĆ 0Ę l0'jqŚ

; GĘtł,ts LEń§lŃ6 t^l\{?osĄŁENlć uu(rleŃŃ6 }łaĘoŁŃĆ /ń5 .b56.3ol PożcsTAŁo 64 ,b,t5 ,E8
/x.

Zobowiązania pionięŻne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunl<i,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazóniem. wiaribi wvsońoscili

F.T tl§_oUg,Ętlryti _ł0l_(1tĄHli)^oTtąxń nncĘłqoJg 1Do(.0i.lcl.tźr{Ć srj.D,it.łuu u§Lu(tOnJO- ufllńwi,tj,(r,.,l

GzĘMbĘ",,§"$łłniiribłi9łi::il.uh.il^rrl*t' ,§"C,nłn**Łui"Ć-*** u,*,,u,*,- llArtlilll .)lAacżD hl't"rri<nt-ii\t.ł śóifółjól: ęuziłTa]ilĄ Dd;* 
^r..oł.ńts,łą,j, 

,ilE 
t.

PowyŻsze oŚwiadczenie składam.świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie_
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wotności.

rn)ue nt w- uuił ĄĘ, g9, ł,Dą8 ll
(miejscowość, data)
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