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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz as.ohy

wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

.........Ilyó. , dnia ..3/l.t1/.1.01..lr.
(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 majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe 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 podpisanvta), //f.!.!ll.tf.,Q /Jc/~.t1l]~ J. J.C( ....Iv..~(:&f(.&. ,
urodzon a /lI ():;II!!fllr / (Imiona i~~"Y~ko or&azwiSko ra'dowe) (/ (/

y() w łU!I.( .

::::::::::::::::::::::9af.zCifir~:.:::22.dii/i{.;::2fki1:::::j/:::;;G.k:::;.:::~;:::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
...........................(()(J!fu.1t.a· ····~~j~·~~ff~:'1:2:~·~~·~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 lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

- ~~~~.~~.:.~~~~:~.~.~..~~~.~.~.~.~.~~~~.~.:~.I.~.~~~.:.~~~.~.i.~~.:~~~ ~~1:::::::::::::::::::..:::::::::::::::..::::::::::::::::::::
- ~~~d·k;·~;~~;~~·~·~··~~~~·~·~·d·~~~~·~·~~·I~·~·i~·~b~~j;·:::::diilck~···.··· ·.. ·.: ::::::::::::::::::::::..:. ::..:..:..: .
..........................................................····..····..···..·········..············0·1..········· ..··..·· .



- papiery wartościowe: .;11)(. tJ'.9.M.f(!j. ... a.t;{,W, .
" na. kWO~ ••. ~t:..,uc;{Jj1: ~.;;;~ ,..,., ,., ".";""" ;""
l. Dom o powierzchni: U~.~ m , o wartości: ..3..!.~.: { tytuł prawny: I.{Z} 0.. ((!}'((f. .
2. Mieszkanie o powierzchni: /lJ/."f.Ck/.tffYj m2, o wartości: !1J.te 'cId;f.fJr. tytuł prawny: JJI..f.. ..~r)f. .
3. Gospodarstwo rolne: () U (JU U {j

rodzaj gospodarstwa: .1.i.?7L.. .. cIt.~iQ#.f.!J!. , powierzchnia: /1.??t. ..(/p/if.1.1J! .
o war~ości: i1'JJ.t.r.ft..~A.~ .(j:: {I. ..(}'. .
rodzaj zabudowy: '!I:!1.'(j ..~tł!j .

i:~~~~~~~~:~~·i·~~~~~~·(~~1a~~·~b;~~i~·~··~~~~~hÓd·i·d~~hÓd·;;·~·~~~k~Ś~i;·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
4, ~~~;~~~;~~~:~~~ś~iI<~.ro/.:-~~tf'I1.~1,..t ~:-!~(~,,..'..~~.',.~~.~... ,.~..~..~~~~,.~~~..,~.,'~.,'

'. ,/o wartoset. ' t .

~~~:~:~:~:~~~~~::::.:.:.:.:.::T.~.:~!.~~..:.:.:.:.:.:.:.:.::.:::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.::.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.'.:.'.:.:.:.:.:.:.:.'.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.'.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: .,dll.'f...tftlf.M.. .

..{/..(/..

~~~:ałyte stano~;:.".~~'et.=;ęk~~.y~;~.'.0,~.,~,d,~:~ł~:,: ,~".~ł~~:,:..'.~~: :~l.'.~ :::::':,'.:..'..:',.',',.,.:..
~.~~~~.~~~.~.ł.~..~.~~:~~~~~~~~~~~~.~.~~.~.~.~~.i~~~~~.~~~~~~.:.~.~.~~~~~~~~.::::::~~:::~(l.~::::::'.:'.::'.::::..::..:..: ::
~~,;ada~ akCj~~ ,".~ka~hhandl~:~h ~~~I~;~•.~~~:.I;.~~~:;~~;t~~t~~:~j;~ ::~~ ~1

tlfj1f f.l:JI.
; ;~~~;:;;;;~~;;~~~~j~;;;i~j;;;;);;;.;~k~~bi~~i~;;;;~;h~;·;;;·;;;';~~k~;:·:~;ij,i:tr?7 ..:::..'. .. :.
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: iJJ!t. ..(~it.t.t?f1I'. .

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...!I!.!t. ...



VI.

1.~~.~.~.~~.~~.~~.i.~~.~~~~~~.~~.~~~~~~.~~.ą.~.~~~~~~~.:.~~.~.~.~~~.~.~..~.~~~~:.i..~.~~.~~.~.i.~.~.~~.i.~~~~~~~.~.i.).:~~~~~~7.'.'.'.'
- osobiście .. ,Ilrtf.ttduf.1(td .

••••••••••• ••••• •••••••••••• ••• w ••• tI · ;-;:..11. .
-wspólnie z innymi osobami ..llllL..aq_f1fIl!1i .

2.zz:::;~~~~d:i:~!,~~:c%i~:~~o:;~c~~~~~s~.~;~~~:js(:i~ió,~~,~:~~!~;~~~;i:;;;:,:~L
(~.Ie~y.P~d.•Ć f~~~~ ".~~~~ą ; P". ~~;ot d~;~ł~I~OS~;) t1l.!~?~4 ::::: :.
- osobiście I.!lJt. i'.(pI'?1It.~f1. .
......................· · ··v..·v· ····,· ··~ ..·· ·..· ·· .

- wspólnie z innymi osobami l17lCaJ l1t11!J. .

~.~~~~.~~~.~.ł.~..~.~~~~~~~~~~~~~~~.~.~.~.~.~.~.~.i~~~~~.~~~~~~.~.~.~~~~~~~~:.:::~:::~'f!..1..::....:..:..i:':
VII.

L~ ~~~.łk~~~~~~~I~~'.~.h(n.,w.:s:~~~;~~.~".~ł~')~ ~"1: :::::: :
-j~~t~~.~~.ł~~.ki.~~..~~~~:d.~.(~d.~;~~y).: "!!.. ~'i!.7;'.'.:,.. .: .'....: .
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): /ll!.t. l&?..')fIl!11. , .

"",., ••••..•.....•.....•.•..••.•.•••...•• , •••••• , •••••.•.••• ,.,.,.,., •.......•.•..•.•••••. \:Y' '~'!fi"""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

- ~.~~~~~.~~.t.~.~.~.i.~.~..~~.~.i.~~i..~~~i.~~~~~~.~~~.~~~~:.~:.::~::::~c.~l....~:~:..::..:::::..:::..:::::: ': ,..
2.~~~~ł~~t;~~~,~~'~gn.~~~?f~7~~":~;~":~~~~c:":~~.~~':':":kOS~;.::" ~~ . : .::::.:.
~j;;t;~;;i~n~;;~.~~r;~~·~i~~ki~~~) .: ~:~ :,~ :: . . ":: ...:: :'.' ..... ::

.............................................................................................. ~ , , .

-!.~.~~.~.~..~~~~~~i.~.~.~~~:..~~.~~.~~~.~~~~.~~.~..~~~~:.~~.::::::~~:::.::.~1i..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
-i·~·~~·~·~··~;i;~ki·~·~··~·~·~i·~j;·~~~;~~j~~j·(·~·d··k;~d~i;·::::"d?!.t.::::@liit.!1;i.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
...............................................................................................·..V..···(1· ····· r,:·..·..· · ·, ·..
~.~~~~.~.:~~~~.~~.i~~~~~~~~.~.ł.~~.)..~.~.~.~.~..~.~.i.~.~~~~.~~.~~~~.~.~:.~~~~~.~~~.:::::~..::::~ty~::::::::::::::::::::::

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

~:1t.7i:.::::::::;;"h::: ::: :::::
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): /.l21.f.. .../.1R..,7.1t/:t1ó. .



.•

- j~st~~ ~ł ~~~I~" :a~~~~~~~:~~~j(~~.~ł~~~) : <r~~:tt1. .:.:::.::.. ::
- j~~te~C~ł~~'.I~m "" Isjl ,e~:,yj~~J(~dk;~~Y).::;?l!~::...7J':':::::::::::t;::::::: ::::::.:: :::::::::::::::::
~t~g~tYt~ł~~~:~:~:ł~~(ęł~~)~:~k~~b;~g~~~~~~~~.~.~:~~'.~S:I~.::~'j::: :::::::

VIII.

~~~t.ii;~~~rk~~~~:~:~~ł~at,~~nc~~~;n~,!~ł!.?~~f?~~:'~~::,~~::~d~~~-
................................................................ , , , , , , , , .

IX.

~~:~~~;~~.d~.~e::,~~:C~O~~~~~~;k;;~~~~~j;~07~~.~1.'~••(~••":"~~a.~~u••":oja'~~~:.'~~,:h~":,,'":"::.h

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunkien~akich zosta~ udzielone.tob~ k~O, w związku z jakp zdarzeniem, w jakiej wysokości): _

. ..~. ~1~~iF~ail~~ ~~/~x!:..~~.~~9':~C/lr/............"""""~ 1:?;;;:(}?J@.lf4~7. tl1..5.. ,7.lZt<at !dl :r..;(;~I'" n .



CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a}, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

~{()f..clf!JiL ..dl...()~W;Jf't/
(miej~owość. data)

...!l-f(ą/!JJ11!ir ...Jfm.f~
(PJlPiS) )
I

l 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.
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