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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

...b..p.~.k~4.....,dnia ..3..1., ..Il.2...,.Z!!.I)-
(miejscowość)

Uwaga:
I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnienia
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 skla'dników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską współnością
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 skladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

~~:.!:~dP'''"Y(''l, ~,r~r:d Kąs.{q(e4 ..1(9.:1, JGs;9..(.~ .
urOdZOny.(<&1..... (!-. QZ,~ś.ir:C~=:"kO~7"=Wi'k0tt:~.&k'1ć
·~····rv.o~~dJ1<?bi:JJ!:m!:~·tr~~. , ..1} 'd;_ u: t;f&I. .(&,iti WWP L( .i.~~ ..td.laA.t:ti:Cd.e~ J(&dhd. OkL "" ~ V~

(miejsce zatrudnienia, stlmowisko lub funkcja) r /
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595,
poz. 645; Dz. U. z 2014r. poz. 379), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne: >J g
.. ;,odk' pieniężne 'jll0m,dzo", w w""'a polskiej: ·T ·SS.".g Ęd'Zm ..?t;.o..:r'(·r;,~t ·T..-
J1~~v.}..T/~{g0.~.eJ1).t·ł.(_~'=~~yh.~t~..d?/eJ:Ide"C-.:r ()J{R.P.1.fl?:Z·~Jł·r;y····f··Jr?
...~ ..~~.~ g.2!t1...Q r. : .

- środki plemęzne zgromadzone w walucie obcej: .

... ..!Y.Y~P.P..!Y..~?.1.. .

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

- papiery wartościowe: ..'tY.LE:.. V.oTY..,r;.2.1. .
:.'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':':·:·::·~~·~~~~~·:··.·.·.·.·.··.·:.·.·jv..(Ę"".·.·.·;P/1.[l(.?.gr. .



II. .. 11:S o 2,· !lgo,oool OP Zt:.Ot'r4f
l. Dom o powierzchni: ·.·······:,···················:···r·· ..·······m 1 O wartości: .

'--n_Q J '- \.
tytuł prawny: lJ::sr·?..(~·······~&.Y.9.·····~·······.??..~.~ ~

2. Mieszkanie o powierzchni: 2,.~..<= J.o.: m', o w~rtośd, 1.fJ.9J2QO;..'?9. ..?.(;Q.( '(cif
tytuł prawny: if..f::/ ..lf.t..ąA.M ~ ? 2..o,~ .

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: {Y(E:; .;t.?~rG7)f..,powierzchnia: fJ!.(ć:::. ..,:b.Qr.'( ..(~.'f. .
o wartości: fY"..(2: p.Qr..'(.(."2.:.':{ .

. fv:{T3:: 5DO"""V C 'J l(rodzaj zabudowy: : ( L k .A/rE- :b ro-,{VC v
tytuł prawny: (!( tf? Z "2. ••(. ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••~..- .5:::> or--i(et~
Z tego tytułu osiągnąłem(ę;I:<rm) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: It;; ~.t L .
............................................................................................................................... , .

4. Inne nieruchomości: ~ - O~
powierzchnia: ~1 p..'?~.~f{~..e.: - p.~ Q..~Lr::., ..ł,..~..av.~ .
.. !?t !.\({ec.V.Cf~§ ../(Qfe.:q" Q ..p!2J:c f€ ad.<C .
o wartości: A tt~vtQr.?...?. .. !-... , .. ZS~p.f?.qJ?{?.......J.T~&.+...;p4['3i.?1~f:d~~v..~i·~.,:ft/~f!),u. 00((00
....................łI.}IXa..I(+olt.~t.L.1..~P.~(!./C!.~.Jfił~~~.:.~~Zfl.:~:!1J?:4(:/~-tr1:!~~0t·..u.-o.(·Jr!4· 01100
tytuł prawny: .pP;?; .•......Ą ! z. t..fSJfd..l.~k~~ ?~.~ .

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

III.

l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których

uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

....::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::jV):&.:::::::P.:~:rr:i.i.i.:::::::::::.:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .

. .f::r.(.(;;. ;r>.9.rr.~2Y .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .

1\/(L DofY c..2..v....................................................................t.'~ c;:;< ................•........•..•...... t .
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i.v.(:~:::::::ti5.~f.i:~:i:?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku Ubim dochód w wysokości: .

.. /~ .J.?Q.IY..S:.?:.~ .
IV.

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których

uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

......................................................................... f.!...(.f.; ~O.7:.y<.z..1 /

~



.................................................................. ~..: .
IV E- VoTvc2-v.................................................................................................l r. .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~Jf.:::::~r.f.:4.:~:r.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: '0!.U;;:; 1?.9..I1..(?::Y. .

Z tego tytułu osiągnałemfęłeei) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .

{V (T;: S)OTV t:-.Q_ V............................................................................................................. .( <.. 2.

Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem~) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .

.. N...(~ ~TY. ..C.2.1. .
V.

Nabyłem(ac.) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby

prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od

kogo:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::fY.:a~~:::::::::;P:9.:T.Y:~:?::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VI.

I. Prowadzę działalność gO?Odarczą (należy v: formę prawną i przedmiot dZiałalności~

..............................I.fV :.c.fr:.~.ItT.Q ~/ ..f§.e Ę.t;&..t<:TR.'fQJy.! .
- osobiście ·I.k..K .
....................................................................................:.:.;..···..········..······:..·..····..·V· ·· ····· ··..·· .
- wspólnie z innymi osobami 'IV..(f;;:: :J).9.rY..C.t..J .
.. : : :..:..·fi··..··;;t..;j"~I;·'/lg;" ..1>21..··1 "litOI-r eJ{
Z tego tytułu oSlągnąłem(~) w roku ubiegłym przychod I dochod w wysokości: ~ g..•...........'1..· r 2
..............................................................................................................................S?Q d .; q~.g1p..+.1.o...?:?oT'( e I{

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

formę prawną i przedmiot działalności):

.............................................................................~ .l..r:;;:. ,a) .oTY. C..2.lf. .

~~~.~.~.i.~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::N.i:2.:::::i?9.il:~:2.i.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



· .

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): t{.!..e.: ~'TY..(? ..~ .
....................................................................................................................................................................................................

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): 'N:l..E. $..9.T.i.r;.2.'!.. .

~;:;;:~~;~~~;~:;;~~·~~~:~;;~;;;~~;~~;):f!2'j"/f~t~Fliifo(j~?j}t;;
..~~~ f.(.~dZ~~Uj..:.~~.~ ~..Jr..~..L~ II .Jr.. ~ .
- Jestem członkiem komisji rewIzYJneJ (od kiedy): .

.. : ':f.L.E ~.o.TY..~.2··'f.········g]·:·1s-···2i(Oiv·..; .
Z tś:go tytułu oSlągnąłem(~) W roku ~bległym dochO~I1~~SOkO~I: I1. ( l..(!I. .
J1p.~~} .5?fł:;?.a·u.ek.15;du.~.( ..~:~/..2.I.Q& ?.:S(4O'O .

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

z każdego tytułu: ·········· ······· ..a···..·············e,······r ../1;·····'( ;J:.::···lz;);eJtf.,:.:.························· ..············· ..../lj :D.ld.o... r..~..t.:Yfo. ~ ..QkI1.Q.,(I.tk. Pf!f.:(LP. 2.f?" Zp...1.Svok r
..........................................................................................................................:.:..1..~·.6j ...g1...??9..r.yCI{ ..
.....................................................................................................................................................................................................

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

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

markę, mO~i rok produkcji): ···········fj_·································· ..·7~i··· /;;;: .
~1: ~~:~:~~::1.~':=:~Ć~::~!~~p.<~~~

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

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

zostały ut0elone (wobeho~o, w związku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): .. , ~ .

..illył~łgp~f%l~····~· ~f'_ ..~?e.[~(i.. ,h.d;; ...J.'11 r.fP4. ..S ...c:::. ..... i1v.f,J?>;f? ts: ..U J:•. d.QiJ2,WQIPP. ~, ~ty6!'k ,Stc)jrflf~ <j./ O~OO

~~~~~~ ~f~I:'?-~:~~~I~?~(~~:
/'

.........................................................................................................................................................................................•......... ~

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



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(miejscowość, data)
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