
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
C~I"AI,a ~arządn-powiatu,"sekr.etar.za-powiatu,-skar.buil ... \ł9wiałłł, kierownika jednostki organizacyjnej 

powiatu, oS9hy l!>aFl!>ądl!>a;jąeej i ell;łeol[a 9Fganu-zal'ządzaiącego-ptlwiarową-osobą-prawną-QF&z.6SIłby 
w)'daj'lcej dec.yzje-administracYJne-w-imieniu-starosty' 

.qf.l."!?0.:Y~,.l~ .... ffl..lj?"'-., dnia ..... cgC .. 9..y.;.$P..I..t1..r. 
(j (miejscowość) 

Uwaga: 
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego 

wypełnienia każdej z rubryk. 
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie 

dotyczy". 
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników 

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską 
wspólnością majątkową. 

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące 

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a), ..... .c/.!9..Y1.1&.i? ........... Jt!&!.\1.'.Q. ........ :~.f.!'!.1d1.o:raJ/;. .......... .si.~!.r;,~!.!?:?.~ .......... , d V (imiona i nazwisko oraz naz~o rodowe) (j (j 

urodzony( a) .......................... ..II/i. ... 19. .. "I. .... .A .ff..!2..€ /f .......... w ... ..... ~.,<!1f?.d.P..f:(1. ~ .............................................. . 
d 

~~~ii;:=;=;~::~~,:;=:~~',:J;;;;;i~;~;!"" 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam 
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lOO-Slanew;ące-mój-mfrjątek-oor-ębny~ 

I. 

Zasoby pieniężne: 

Ś dk ' . . . d l' l k' '. S o. OIY) ~ - ro l pwmęzne zgroma zone w wa uCle po s lej ................................... ':'.\', ................................................................... .. 

..................... , ............... , ..... ,., .... ,., .......... , ............. , ... , .......... , .. ,.", ........... , .............. ", ........................ ", ......... , ................... , ..... . , 
. dk' . '. d I . b '. "le r?[ok~/> - sro l pJemęzne zgroma zone w wa uCle o ceJ ............................. ..,", ............ ff ...... (]".';y ........................................... . 

... , .... ", ... " ...................................................... , ................................ , ....................................... ""' ...................................... , ...... . 

. ". IJ,'e ~lo{,~ - papIery wartosclOwe ....................................................... ""." .......... ~., .. a ... ~ .............................................................. . 
:.::::::::::::::::::::::::::::::::::.~~.~~~;~.; .... ~~: ...... ~ .. ~~:~ .... : .. ~ .. : .. ::: .. : .. :::~: .. : ........ : .. :··:~:,~·!·:;;:~:::::~~~:~:=~.l~·:~5··:~:··~··~:~:::··::~.':~:~~:~.'.'.'.'~.'~:.'::.'::::::.'. 



II. 

I. Dom o powierzchni:.<.Y.J: ... .I?{".Ht."1 .. m', o wartości: ......... .c. .......... tytuł prawny: ......... /.f:1.:t: ....... .4..o:&.~.~ ... ...... .. 
JJ (J au .-- r' p - ~ 2. Mieszkanie o powierzchni: /1.:2 ......... m', o wartości: ... : ........ ,J7.~{? tytuł prawny: .f:(,!!?m~?.."".P.t! ............... d.?~/Z/g/&Je 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gO~POdarstwa: .............................. .I..{J'(; ......... ef:ptt~:t~·;·, Powi:;:hni~ ............ L1!.; .. ,., .. c.*r-J, ..... . 

=::.:;;~,i~?!J<'~~~;=~=;~ 
Z tego tytułu osiągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ....................... C!.. .......................... . 

4, Inne nieruchomości: 
.' . e&...: '3 '2 

powierzchnia: ............ lY.!1.' .. f..~.~M..f... ......... g .. , .... 'f~Kl!': .. v.?: ....... , ............. 3. .. &.1 ............................................... , .. 

o wartości: .................. .j1.l.1? .... ,Q.4?/1../.:::, .......... , .................................. , ............................................. , ............................ . 

r '. .---- I' :3 ((/lt. . r:; ) tytuł prawny: ... .(-I.1.((.:dl f?.:'. C, .KM. f. ........... -::: ...... H/I;'!. (lJP:?C ......... ' ....... ..'?. i1? k ......... .. /.51 .... &lP!.0.. Q . .'f.. / ...... .. 

III. 

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: .......... !.!d:r:. ..... Cll(j.':!, ......... .. 
•• ,., •• , •• "., ...... , •• , ••••••••• , •• , .............. " ••• , ........................ , ............................................... , •••••••••••• ".,,, ......... , ••••••• , •••••• , ••• <" ••••••••••• " 

d . ły . k' . k . 10" d' ł"j I it' -i !),Iu~ u ZJa te stanowIą pa Iet Wlę szy nIŻ "u ZJa OW W spo ce: .................... ./;'1". ........... "".0 ... 
0 

............................. , .. 
... , ............... , .................................................................................................................................................................... , .. , ... . 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w WySOkOŚci: ........................... 4.e, ......... 'P..d.J ........... . .......................... " ............................ , ...................................................................................................................................... . 

IV. 

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akCji: ............. /..1J:!. ....... ..r?.~.f.0 ............. .. 

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .............................. ).M.~ ........ .I;2k?h.{.rf.7k:f. ............................. . 

,. <0'0 ",,"o ~,~".',.(.~) w rn'" o;re,,,. "~ód W '"oo,"",...... ...... cJ .. ;d.,.. .... d"b.(j 



V. 

Nabylem(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: .................................................................................................................................... . 

... : ....... : .... :.:: .. :.::::::.::::::::::::::::::.:::.:::::::.:.:.::::::::: .. :.:~~1<:::::::::~~<7<i:::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

VI. 

.1 .. ~".~~~~~~~~la.łal~.~~~.~~~~~d~~~2.(.~.~I~~.~~~~Ć.f~=~.~~~=~.I.~r~~~~i~:.~~:~ł~.I~.~Ś~:~.: ............ ~~~ ............. ~ą.zr 

- .0~~~lścI.e.:::.::::::::::::::::::.::::::::::::::.::::::::::::: ... :::::.::::::::::~~.,~.~::::::::::::::~~&::(I:::::::::::':::::::::::.::::::: .. :.'::::.'::'.:.':.'::::::::: 
-.. ~~~~I~I~z.l~n.Y.~:.~S.O.b=i ..... ::::.::: .......... : ........ :::: ..... ::.: .... :: .... : .. :::: ... : ............ : .... : ....... :~~.:.~.:: ...... :: ........ :.~d.?l:::: .... : .. ... :: ........... : .................. . 
~te~~.t~tu.lu .. oSl~~~~ł".~(~ł~~).~.".o.k.~.u.bl.e~~~ .. p.r~c.h.Ó.~.I.~~~.h.Ó.d .. ~=~~~~Ś~i:.::::::::::::: ... ~:{ .. !~:. :.:::.~'.!(l.a:: 

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy 

d ., . . d' d 'ala! .. ). , ' k")J.., ~/'>", po ac ,Q1mę prawną I prze mIOt Zl nosCI . ................................ .,,1./.r.. .......... ' ..... i;;r/j" ......................................... . 
- OSObói,ście .. ·· .......... · ...... ·b ...... ·: ...................... · ........................ Uie. ............ d1J .. ~; .. ~; ....... ;; .... ; ... ;; ......... . 
- wsp me z innymI oso aml ................. : ................................................................... ;~': ........ .. ~';;,f!..iZ ...... .. 
Z tego tytułu oSlągnąłem(ęłarn) w roku ubIegłym dochod w wysokOŚCI: ...................... "ć ................... (j .... d ......... .. 

VII. 

L~S~.ółk.a~~.~~~~I~=C.h .. (~~~.~~:.~.le.d.Zl~.~.~~~ł~I)~.:::.: ... : .... : ....................... :.<~.~ ... ~ ....... : .......... ~(1:7;t ..................... : .. : .... :.: ..... :: ... : ...... . 
o jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): ................................................. J..M..~ .......... .9.~ .. ::J ................................ . 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........................................... f.!~.f:"- ......... P.k.~.(?j ......................... .. 

. I k' k ... ... ( d k' d ). j I r bl~ " 
o jestem cz on Jem omlsjl rewIzyjnej o le y . ....................................... /_t_ .................. (j ... '0 ......................... .. 

, 
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........................ ./.Atf..e .......... ~.a ...... .. 



2. W spółdzielniach: ............................................................ )&I.f. ...... .... 9..~.~ ........................................................ . 

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ............................................. &0.r.. ........ ~!J(0 ..................................... .. 

- jestem członkiem rady nadzorczej' (od kiedy): ............................................. ,/...fd .. ~ ......... c:f.r?'ŹJ.~ ...................... .. 

-.Je'.te~c~ło~~I.e~~~~.ISJl.~e.~I.~~J~~J.~O.~.~.ie.d~~: .... :·::::·: .. · .. :·.::·:·:·::.::.::::::~·~:~:.::.::::~~b:S!'::: ... : .. ::.·:· ...... ·.: .. ·:· 
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..................... ,.fd.~.~ ....... o.!:o.f!; .. J ............ .. 

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................................................... /.d . .f.r. .......... d.~.J .............................. . 
.... " .................................................................................................... , .................... , ......... , ..................... , ................. , ......... . 

-J~'.t~~.C~ł~~~I.e~.'.~.~~ .. n~~~~r.c~ej .. (~~.~I~~~).'.. ................................................................................................. ~~~.~ ................ ~~2.1.'.~ ............................. . 
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................................... /.ld.r. .......... ot~ .. ~ ............................ . 
.............. ,., ............. , ........... " ............................................... " .................... , ................... , .................................. , .................. , 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................... ..Y.4.r:. ....... c/,f.~.c.::; .......... .. 

VIII. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot 

uzyskiwanych z każdego tytułu: .......................................................................................................................................... .. , 
........................................ dv.r.4J..d ......... r1. .......... b.4M~ ....... ~4:.{lW4/.l1.;0&t2, .......... 4ddR.':r..~T .. O':1:. .. . 



IX. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać 

markę, model i rok produkcji): ............................................................................................................................................ .. 

....... ....................................... A.4.1;!1!!?fhP..~ ........... ?..f..tJ. ... G::.r2J ......... 2./);, ..... if.. .... ,d.b. ... :;,{ ............ . 

................................................... (}:!?k ........ rM?.of.Mt. .. ~.! ............. <iO"/I;t;! ............... ./d.Q..4.v.~(L .. {(??" .. .d.c? .. .I?.Oij ~ 

X. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na 

jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 

L. :20."';.9. r;/~? f.v, ...... ..II. /:v. .. ~ d, .. 4. ....... kl !: p.d.~. r..CR. ;}l' ...... , ..... ft.1i1 .. Y.i "'[ .. <li. I,' .(.;; J .... ... .. <! • .J ... ... .1./1. k.ma .... .'~.-P.i?.<f. «. 

..... /.r.l ....... (7: .. Ii. .T..t .. JY. ........ ,{) v:1. CO:' .... .. ,r,Y.. i? . 0..~ .. i;; ......... ; ......... /<. f:'. . P..f4 ............. k. «. ~< l/o< / ... V.1. r? ..... t ?:/?f?!? .r:. it F 
. f)Ji --t J.- l' 4, .f2/" I ' , . 

. , .... .!.~.f?1:1.I.e.tlP..1j.1.<.~ .... ,", ... /J.11C) ...... , ...... .. , .... ~ .... " ...... Y.9: ........ ?, ... SP..?f?, .......... I ... :'h'.,:-:f.!ł.,,?-!..~.g .. ~ .. S{l .. s:t:'.,fj"'.4 ..... ,., ....... , 

...... .<.{M.!?~)!~.(L.\'.l ......... .J.,.-b.""~ ...... :.::.!\:i;?iO,,~; ........ :~'g)M' .. f!:·:;;,.f, ......... .?'&. ......... f.«(J'??I ....... .t..rr.:'W:r . 

...... fA'i!!:.UJA,:':f«? ........ ··/.Y.f.':łf1?.fJj.i.kf .. Y.1?.!?.".r ......... A.~.#.lJ'f.~.Kf! .......... 9.!.!!?r.~ ....... ~<r. ..... , ...................... .. 

...... . CKK9.':b? ........... . o.b ......... .5.p. !J('l,,~ .......... j . .1'o' .......... l/r., .. !!.!. ... ../1 cP./.. <f. ........ /f. .0 .... C!.!Q4 ....... :?:.ft.. l? P..C? .. C H;:: 

fj" ... ?9.':<I~9tdI{l0.#. .......... !:?!Y.r:&4-..4:. ........ M. ........ '?..J1 .. Q. .... {).f.l. .. r.:.N .... ?{)L":i.i1.i.. ....... o.P..0. ....... :0.?if6>.r. ...... . 

......... r.:..~.~Jri.'.).~ .......... :.M ... 1. .. (J.\ ..... .2P:.w.9..P .......... ~!9.I .... ..... rr.:,,;0"'f'..i"d. .... /.?:!?;f.:n,!#.?I.!!.~.g ....... .. 
.. .. .. . .. .. "C .... ~, f':t.e. .. ............ "Je !.f..? «I.v!:,. , ............................................................................................................................ . 

!, -

.......... .l!lt.:( ....... .'cb .. i.e..f; ......... 1?1: .... ~.') ....... f0?.!!..f.. ........ f:P.?!?"if.h::tr.; ........... 9.(R ....... ?f.~ ...... Q;; .... /..{;.o.~tJ r. 



CZĘŚĆ B 

•........................................... 

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): 

.................................. 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub 
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

. Ct:IPe/;y'.;& ..... J!tg? ......... ~fJ?.y 2aff 
(lo (miejscowość, data) 

....... s--a~.~ .. 

I Niewłaściwe skreślić. 
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie 
gospodarstwa rodzinnego. 
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. 


