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Uwaga: l r-'r'' -*/l"ló(IrńIi{&!e-. __:i ,jl ,,:

l. osoba składająca ośwladczenie obowiązana Jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie'

nia każdeJ z rubryk,

2, Jeżeti poszczególne rubrykl nle znajduJą w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó "nie doty,

czv".

3. osoba składająca oświadczenle obowiązana, jest określlć pzynależność.poszcze,gólnych składników ma'

iątkowych, oocrrooów i iobowiązań oo ń.jąix'u ooręonego'i ńląttu objętbgo małżeńską wsPÓlnoŚcią ma-

jątkową.

4.oświadczenieostaniematątkowymdotyczymaJątkuwkralulzagranicą.

5. oświadczenie o stanle majątkowym obeimuje również wierzytelności pienlężne,

6. w części A oświadczenia zawarte są lnformacje jawne, w częścl B zaś lnformacje nieJawne dotyczące adre'

su zamleszk"ni" siiiJ"iącego oświa"dczenie orai mieisca położenia nieruchomości,
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czĘŚÓ A

Ja, nizej podpisany(a),

,|0,0 q-, Ą
urodzony(a) w

, Jwnaul 'tafułt,cat,Ąl 1ittona l nazwlsko oraz naĄ
lv \J l?{./ \)

rMsko rodowe)

gCłąha.c.ł-,

po zapoznanlu się z pruepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samonądzie powiatowym (Dz, U, z 2017 ł,

poz. 1868}, zgodnie z ań.25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małŻeńskiej wsPÓlnoŚci

maJątkowej tub stanowiące móJ majątek odrębny:

t.

ę uĄt, (ilTllona lnazwl9Ko araz narylgKo rooowo,

'ftoa'.C<rayya4łaa 
t1

,^,,,Ę,9r§kn^,"ą,,fsńw#u,Wi<L',ę/y,żuŁr"

1",:ffi;ffi; gromadzone w walucie polsl<iffiffi,|,6t ?r ą/ tr*., {yot*r,yę
- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: ' .n,ur" r ' U' ĆL CL ĆLLŁU

* papiery wańościowe:
na, kwotę: " *ń p o ?t ą,ot &/1"{Ą

z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

lnnenieruchomości: q"* i.rlr,,^ł*ą;@ ;Ź* z- CI,;c'IL7

ll.

1. Dom o powierzchnr, i_ t,$ m2, o wartości: r i0 0 00 ł,T a,łrcuL L d,,;d/TO? 
' rycoął?j 0+"

tytułprawny: rr'rńirr,^I"Ą*nŹ X. Ó,-a-7'ł*rłYYZ
2, Mieszkanie o powierzchni: m2, o wańości \

tytuł prawny: /rl/U, P O s,t n_c/ ana,
3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: , powierzchnia: (lM f' s rLcłłrrr*,
o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

?\0oł
powierzchnia:

o wartości:
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l ll.

1. Posiadam udziałY w.spółkach handlowych z ud.ziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w spółce: l 'ł
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, fu /o'o-'-t'Cł C{e<ĄUc

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości , 

-^Ł p c s,L człCł*r,,
I

1V.

1. Posiadam akcję w spÓłkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnyĘh lub przer|siębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta akcji: /m4e, 4z o ś4c" c-(cl-tą-

l
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcjiw spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości , '''t"*)

- osobiście

-- wspólnie z innymi osobami

lo o J,Ludał,ł

x,łrrrłrwl

2.Posiadamakcjewinnychspółkachhandlowych_należypodaćliczbęiemitentaakcji:..
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości , M 

7 
Oe+& C{Cul'łt

V.

NabYłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego 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 i datę nabycia, od kogo: //yaĄ ,aa(nĘe,out

Vl.

1, Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2, Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (na_

leży podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zarządu (od.kiedy): t

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,;alw"Ł
* jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

Vlll.

ffiji:["jil""r','3ffl,"ń ł,fr}XsłYłłtrąĄł*$rł.sf}xl,"3g^i*WŁ)i|^T;Tłz podaniem kwot uzy-



śrłuonixi mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku PojazdÓw mechanicznYch naleŻY

|/ poa^ernarkę,modelirokprodukcji): §UaclĄ t:.,Jota ŁOo3y gąłcrrftoŚ;'{9000il,

x.

zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 1o 000 złotych, w tyT zaciągnięte kredyty i oożvczki oraz warunki,

na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w ,*ięŹuŹńr.iiiŹb"rróńń;i;ktiwvsońos"li' .*łr* P rł ńą r,t rłnl

cZĘŚĆ B

powyźsze oświadczenie składam świadomy(a) , iż na podstawie ań, 233 § 1 Kodeksu karnego za Podanie nie-

prawOy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

ląo g.Łoą8r
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(mlejscowośd, data)d1- (podpis)




