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WlADczENtE MAJĄTK.WE \-O*-

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: ,r'ęO OOą'OÓ,
- środki pienięzne gromadzonew walucie obcei: 4/(/Ob/&aĆłłV.
- papiery wartościowe: /4,/ć łO4ta z(ał( .

na kwotę: /
tl. ,Ą3CrnZ -
1. Dom o powierzchnvkor.łeańości:

tytul prawny:

r'aP ?łor,cl> r7z a/u/",l,
3ąC aOO, cl3 al/.*,l ćłć/

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wańości

tytuł prawny: ż?/Ć .o * ,r.-aZ'- z ł/ ,
/,

, powierzchnia:

/"/iĄii,,Ż,,1o7

. ;:T :[:i::::::-,"h\;W;:':,ru:/::;y ;i:::)- " ł a 7 ż, l r(,

powierzchnia, 4/ Ę.fl p,l'

§TAROSTW0 POWlATOWt W Kcś[lERZYNlI

_ Kancelaria Cli.,r)lna radnego Powiatu /r-rłr- / łołer,łp,r r.
3 0. 0ł, 2018 (mieiscowość)

na jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-O§olra skłatlająca. ośwlad6zenie

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,.nie dotv-
czv".

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

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzle powiatowym (Dz. U. z 2017 r.

poz.1868), zgodnie zart.25c teJ ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad małżeńskiej wspólności
maiątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

owartości: 4g ś aCDO1 dC^

tytułprawny: |l/rłJ /4 ó 5 ć



lll.

' Ji?i,Tl.lXX,iL§,ff,x,H*r9i§yJ;l.i":1fl:iil.§,ffil;il:x*n:, prawnych lub przedsiębiorców,

udziałytestanowiąpakietwięks,r-!f ,"rr:,:(:'":rr::''
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : /:/ /ćfl oS lł"lęz.72' Posiadam udziałY w innYch sPółkach handlowych -_ nalezy podać liczbę , 

"^rr."Ir!i,oziałów:ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lV.

'l' Posiadam akcję w sPÓłkach handlowYch z udziałem powiatowych osób prawnych |ub przedsiębiorcow,
w których uczestniczą takie osoby - należy podac lic7bę }mitenta akcji:

/z l/, vca§ / ą (-łł,ł7.
akcje te stanowią pakiet więks zy niż fi% akcji w spółce:
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2, Posiadam akcje w innych społkach handlowych * naleźy podac liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości1 7,łłł 7zŚłi&rą

V.

NabYłem(am) (nabYł mÓj małźonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ierytorialnego, ichzwiązkÓw'komunalnej osobY Prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało*ZL*,o)"jź",T ;WWr'ł ńYł'Y?ż:ł:; i {-' / y,L. l ę 
"

Vl. &.t
1, prowadze dzialalność ggspodalczą {nalózy pgdać formę prawną i przedmjpt działalności):- osobście rłę"Z;;;/i;;ł ne[ +:;:;:;)i;5 rs/tiłlł.lir,

wspolnle z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości .Ł34e:s Ż,b} )4t4 rc,ql Ę2' Zarządzam działalnoŚcią gosPodarczą lub jestem przedstawici"!y vyomocnikiem tałie; ozllłalnosci 1na_leZy podac formę prawną i przedmiot działalności): ?/Ć 

'{aÓ 
ć4 ?

- osobiście / '

- wspólnie z innymi osobami
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vll.

W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
_ 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 dochod w wysokości:

Vlll,

lnne dochody osiągane z tytulu zgŃrudpienia lub innej.działalnościskiwanych z kazdego tytułu;- ć/lć/r::, 
-; 

i ;Ć;i;::':;-
zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy-- /0,4eY,ooć ----'

/? /( óe 4rr*



§kładniki mienia ruchomego o Wart0ści_pówyż?10 000 złolych.(w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, modelirok produkcji): TrłY lf , ,€ł U / U / )a/I/ ; 

-!''Yll ł'9'v&

x.

Zobowiązania Pienięzne o wartoŚci powyżej 10 0o0 |9tych, w tym zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz warunki,na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w źwiązku 4ri,YrĘ7śni"*, * jakiej wysokości):

częśća /łlŁ ,?-'3/ć< a7,ć:łć?,

PowyŹsze oŚwiadczenje składam,Świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie_, prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woiności

*/ą r, .-J ł,ń".Q "{ń!ł/l żrka"*,r&,
(podpis)




