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urodzony(a) w

Osoba składaiąca oświadczenie obowią3ana iest do zgodnego z prawdą §tarann€go i zupełnego tvypelnie-
nia każd§ z rubryk.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znaiduią w konkrebym przypadku zastosowania, nabży wpisać ..nie doty-
czy".

osoba składająca oświadczenie obowiąnlą jest określić przynależność poszczególnych składników ma-
jątkowych, dochodów i zobowiązań do majątłu odębnego i miątku oĘętego rnatżeńsĘ wspólnoścĘ ma-
iątkową.

Oświadczenie o stanie majątkowym dołczy majątku w kĘu i za granicą.

Oświadczenie o stanie majątkowym otĘmuje również wierryb|ności pŁ.niężne.

W części A oświadczenła zawańe są iŃormacie jawne, w części B zaś irrformacie nĘawrre doĘczące adre_
su zamiegzkania skladaiącego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

, 7oMĄs.t J 4zL,ć a;PP4
(lmiona i nazwisko or€z naanrisko rodowe)

/<Os 615 p)rN,ć. f ż , Jł. '??ZM4UC2yćtł'l ., }ćsł>tt1 xsłt4LcźN,.4 4i lll€!klr? .gl ,fu,c)rl_ o,i5pćtA (?tźL.!.r - ł>żżćD.tłtcllN|/
AJ /vćLulft) ,t<l,/Nc?t,. PPł'?l:Ś Ćt)oŻl4l ć .'^.;.l.a-ÓsŻ,e,,2 j.,^i+rźaałla-le,|.d/v,)(/łcr ,eloy, .

P,.:J..,, 1 7u .(C,l'ć11:2, kl€6o (mieisc€zatrudnienia, danowiskolubfunkcja) l
po zapomaniu się z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1998 r. o samorz$zie powiaburym {Dz. U. z 2O17 ,{ ą
poz. 1868}, zgodnie z ałt.26c tBi u§tawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład matżeńskĘ wspótności v7 .

maiątkow§ lub stanowiące mói majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne: Nił oc>TfLlr

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej:

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej:

- papery wańoŚciowe| N l€ o:.> 7 ł..Cż f.
na h,votę:

Dom o powiezchni: lo Ń,o wańości: J3o - ooot - .*|.

tytul prawny: pJL 4s ł)sct ("ę )t t>,,,r H/ p.) I;cłfu',. )

Mieszkanie o powiezchni:Ó3 rff, o wańości /59, o,>J ł t-
tytułprawny: /JŁ,7 gu ),,:r'
Gospodarstwo rolne: .ł ł.C t>?Ąvcżr,

rodzajgospodarstwa:,powierzchnia:
o wańości:

rodzai zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód idochód w wysokości:

lnne nieruchomości: ł>}/4LE4 lF łxlE ac{łlv'Ą

Powiezchnia| 5'/ć ła Z
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l ll.

't. Posiadam udziały w sŃkaoh handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczątakie osoby - należy poclać liczbę i emitenta udziałów: ,.ll r tx,rvcż /

udziĄ te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Z tego tytufu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udzia§ w innych spólkach hanctlowych - należy podać liczĘ iemitenta udziałów: Ń iF D,) rrcż(
Z tąo tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąrlym clochód w wysokości:

lV.

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

wktórychuczestniczątakieosoby 
-należy 

podaćliczbęiemitentaakcji: lJlF D?Tyezr

akcje te sńanowią pakiet większy niż 10a/o akcji w spółce:

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

2. Posiadam akcjew innych spółkach handlowych - należy podać licabę iemitenta akcji: ń,tt oJ7f czt/
Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.

Nabyłem(am) (nabył mój maźonek, z wyĘczeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skańu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jedno§ek samoządu terytońalnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie. które podląało

zbyciu w drodze pźetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: Ąt t f ł) ll,/ć Z /

vl.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną iprzedmioi dżałalności)| łl E o;7yę27
osobiście

_ wspólnie z innymiosobami

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:

2. Zanądzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pehomocnikiem takiej działalności (na_

leży podać formę prawną i pzedmiot działalności): N li o,,,r /c 2 f
osobiście

_ wspólnie z innymiosobami

Z tego lytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): 
^l 

ll: o ) r i, c ż l/

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem .e,dy nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

Vtll.

lnne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej |ub zajęć, z podaniem kwot uzy-skiwanych z każdego tytufu:

ż1 rĄ'u/f>lvlL:^;,l: : ZK A) ż.: /<Lt*,c2u, 1 łś'p ,": l\ł' k.2/,V(?Ll ł7Z24,9? .:r.
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lx.

§kladniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w pnypadku pojazdów mechanicznych należy

podać markę, model i rok produkcji): /ł l/uND4 | ru(JJ^/ 2u/ś - 6ś-. !ł)ł / - zf
/-/or,2cYkL J/.'/l/ t/ -s|-r?or/ - 4+.1)j:)r- "/

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredW i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udżelone (wobec kogo, w związku z jakim zdaraeniem, w jakiej wysoltości):

Z44dP N)EJ2uE/r.),14łł'cl /Plf ,l , y', 4 ) Pzł Eł (" AciD;-r ąlpl 1-1ić2,łJ{) +/. )7O tił} DO

czĘścB s,oź,lft" ożol,L, łrl 4,s,f , ćłr_ z7,

Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a), iż na podstawie ań, 233 § 1 Kodeksu kamąo za podanie nie_
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,
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ć,))clc,t2?/*,l4 ć /? Zj,{t 3łą
(mleiscoltość, data) (podpis)




