
t

nia każdei z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduią w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv-
cżvrr.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pnynależność poszczególnych składników ma-
jątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
jątkową.

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

5. Oświadczenie o stanie maiątkowym obejmuje również wierzytelnośoi pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje iawne, w części B zaś informacie nieiawne dotyczące adrc-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

Nr 142, poz. 1592 oraz z 2OO2 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, N( 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z ań, 25c tej u§awy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mał-
zeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej:

- środki pienięzne gromadzone w walucie obcej:

COć

- papiery wartościowe:
na kwotę:

.af- "._--:{o*. 
,,'r _ź. ,ae , tą t)

:MAJĄTKowE |, t': ';F)*
ffiirł; 

lrvl'L 
V r,,r) r|rw:onł*,lĘ !0Ę

(miejscowość)

do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-

%t
łt/l t ł'as,i 4 p/r u
ili € faltrtpr.,

łĄ t t§ZlłULłff

STAROSTWO POU/lAl 0\,Vt w KOSC| ERZYNl E

Kancelaria Ogólna

0 2, 05, 2017
Data
Wp|,

Uwaga:

1. Osoba s

!l.

1. Dom o powierzchni:1,6 t 1', 
o waĘ ci: n, 5 2C' ły_ł fł zlłuvlll w Pulvlvl&vlllll. lv r| ,r, t v wq!.9qwl./| 

/./ 
4_L --l 

rĄ { L./l
tytuł prawny,a {srcŁ'*+ § l/c,i' ru łI{' ż r:-,rha 1

2. Mieszkanie o powiezchni: mź, o wańości

tytuł prawny: ,,ł/t { }2łr/ć Z
3. Gospodarstwo rolne: ć; lł 

',4/f" 
/ )a ćl;a.;,

rodzaj gospoOarstwa:{A }11vowienchnia: g> G p g
o wańości: ,L Ą r{ 9 ft łr
rodzajzabudowy: ĄĄ tłl , ,/t{u 7l7-k,/
tytuł prawny, ,J-La 

:i Ą: Ś (
Ztego tytufu osiągn{łemlęłańl ń ibru ubiegłym przychód i dochód w wysokości: (;

4. lnne nieruchomości: ag. {ŁtrlV
-1t

,L ,lirł/3

powienchnia' '7 Z \ nł ,J

ilinT",+ Ę 2c ł7ó J
" ł /rl uTą,ł,"*łlc



lIl.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby * naleĄ podać liczbę i emitenta udzjałów:

/ 
^|2 )A^,..J_!^t<.....,^ń ,,rt € fcs i*Irą

udział te stanowią pakiet większy niż 1!o/o udziałów w spółce: ','

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Ztego tytufu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegńyrn dochód wwysokości, U t{ f'a 5 l ł3r/ 4l
lV.

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

wktórychuczestnicząlakieosoby-należypodaćliczbęiemitentaakcji: /Ll, i{ f ł 9 l/łĄ "łrł
akcje te stanowią pakiet większy niż toq/o akcji w spółce:

Zlego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłm dochód w wysokości:

2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Jr/ l r {'ć, 
'" 

/ ł p/) 4l
V.

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego rnajątku odrębnego) od Skar-
bu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytońalnega, icłt związków lub od komu-
nalnej osoby prawnej następujące mienie, które podtegało zbyciu w drodze przetargu - należy podaĆ oPis mie-

nia i datę nabycia, od kogo:

Vl.

1, prowadzę działalnośó gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

- osobiście

- wspólnie z innymiosobami

/1/,t.f //Ą br*F ął

//lr {'ec )J',łZzE
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości,. ,/

2. Zaządzam działalnością gospodarczą lub jestem paedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (na-

lezy podać formę prawną i przedmiot działalności);

Ą/ rt _?crrt ?!/

,{ |E- ?c"/1łC/'

V!ll.

lnne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalnośoi zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem kwot uzY-

rf ili1l1i;*ńT,;diłrł,txIłr;",źi,"%t!tn,n^,uo::_r}.{ffiłńr^ffi
f ,,".Cfia5fiii Hi!K. trń"hf,t, łWkvł-ńhWr,#ńh p,'yp,o* p,

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg§m dochód w wysokości:

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

* jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Zlego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

podaó markę, model i rok produkcji): ll )€ ffL/*pą



x.

ZobońĄzania pieniężne o wańą§ci wwt'zą 10 000 zHyó, w tym zadągr*ie kfedyty i poźyczki oraz warunki,

,
na jakich zosteĘ udzielone {wobec kogo.łvztvi.ązk9 i;akim zdaęeniem, w jakiejwysokości):,

vlł;źfl(f ątfiiEC<.l/( LA $ł/'lCU,|-, t;ołv, t,b'łz BĄ,l)^' s'LĄęą/-częścate{9, f ua/uP^rsńCy J/,r'' 1 ł.1 l {-€tlf łj,ł, s.4.{;,
?TFrlł lh
ić|

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

(miejscowość, data)Vmti 2B"DL(,204V




