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0 ŚWIADCZENIE MAJĄTKO
ffiłimjednóśffi=T..

organizacyjnej powiatu, osoby zfliTŁądmjąccj i członka organu miłzqdzojęeeg®

HFiatHę osobq pmwnq omz osoby wydnjqccj docyzjo ndministmcyjnoi±
's€arcstT,Ti

CZĘ.Ś.t.l.ę?.H.!f:.Ę:.Pę.;dria:44...C)4.:.2Q.2Q.r.
(miejscowość)

Uwa8a:

1.Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupelnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać "nie dob7czy".
3.Osoba skladająca 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 8 zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
polożenia nieruchomości.

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a),
............PAWE.Ż...........P/..f)ff.R...

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

wwodHffffrN®2:fa.5;iMż.NJA.1.93ł..w....B.l.Ę.Ł.f!%JJ.:..B./..Ą..
•Zł5.S.P.fi..4....5.2;K:f5.±...i.E.%.N.!.C.Z.N.f..t.#.../....±.l..ĆĘA.±N.y..4:Ć/............................

w..f;2ł:.uf).Aj.l.€ft.qf.:..3;2!.Ey2tl.€*.4.H...,....1ł..4.:.B.flHjj.*D.k.f.RĄ!}GumAft

rż!H..R,E.kTe.e

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub fimkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące fimkcje public2ne (Dz. U. z 2017 r. poz.1393)

oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym @z. U. z 2019 r. poz. 511),

zgodnie z art. 25c tej ustawy ośwńadczam, że posiadam wchodzące w..skład mąłzs±s±±Śj

pólności maiątkQ±± lub stanowiące mój majątek odrębny:
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1.

Zasoby pieniężne :
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej :

•4..1.3..0.f,Q.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej :

„.N./.E.....A.f)J.y.f:2~

-papiery wartościowe:

NIE.....bfst.y..±2.
nakwotę:

11.

m2,owartości......€.4.5...QQQ..ąf........

LD|op:aow:;We;Z;FóĆWZŁ5A7ś;cĄ=4
2. Mieszkanie o powierzchni: .4//€T...2»rł:C2.Z .... m2, o wartości: •...N..,.Ę...-}fiJ.y.f.2r...
tytułprawny:...../k%E:.

3. Gospodarstwo rolne:

rod2ajgospodarstwa:...A#ŁT.....a..Q.7:#r.Z.y.......,powierzchnia:....A/y.ćźT..../?.ę.rŁZ.2.#

owati!ośi;;r......Al.lE...m".CZ..

rodrid7fHbiwdfNy..„..NIĘ...j>f)Jy.C2{.
qaJuhT!NHNriN.......N.l€!.....3>.

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymprzychódidochódwwysokości:

.N./Ik....E&f[f.C.Z,.

Ł,

4.imenieruchom:ici:,
powierzchnia:

2

rh

®
•......?.9.2..-.:.....@..... •......3.4.2.rh:...ę......

..Jfzl#k.K;Ą.....RiŃ;i)fśiN.LftNA........ Jffz/A!k;K:Ą....kf).±.NA. ...i!m.Ą.Ł.k:Ą....RF2.4NĄ
o`waniośix~...42Q..1.C®....i;............. •........5.k.3-G...zI............ •.........564€..iz............

tytułpr&my...h}.S.eó.k.b±.kfiś.a.UE.L.... .N.S.Pó.b.łyŁA{.ś.U.Ll.ĘL. .JJ.S.Rst.J*kĄśU..4/ć.L
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111.

Posiadam udzia]y w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: .............

NjE.-.b®J.y.[Z-.

udziałytestanowiąpakietwiększyniżl0%udziałówwspółce:....4/4ĆT:T....ą.07=łf.Ć.e.#.....

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:...Ąż#€T...2>.Q7lłrż/

IV.
Posiadamakcjewspółkachhandlowych-należypodaćliczbęiemitentaakcji:..4/%€:l..ż).Q/|1Ć27Ł'

akcjetestanowiąpakietwiększyniżl0%akcjiwspółce:....ĄłyGT....2?.Q7#.CZ.#.................

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:..Afy.GT....ż}.9.ZTZĆ'Ż/

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, imej 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
datęnabycia,odkogo:.................4##gr......ą.Q7T%Z.

Ć?

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać fomę prawną i przedmiot działalności):

W.l.E.....hffl..y..[2..
-rjsfJJrjJśf;A!f3..........^/.l.E......':hclff.y..[:2

-wspólniezinnymiosobami........A//ć:.......2}.Q7#.Ć.2.

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

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności(należypodaćfomęprawnąiprzedmiotdziałalności):...Ą#y.€:.....Z}.Q/lŁC?.ł

-cf#fjJrjriśifrif3......^ł/.E.....J)ffl.y..{ż.

-wspólnie z imymi osobami ...... A4ycT...Ć.2>97#Ć2

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

A/..,.E....hst,..
VII.
1.Współkachhandlowych(nazwa,siedzibaspółki):.......^4/.G......2>.O.7:l:#Ć.2..#................

-jestemczłonkiemzarządu(odkiedy):..............Z{ł4?.ćT{T....Ż)..Q./=źfcz.

-jestemczłonkiemradynadzorczej(odkiedy):........A//.ćTZTT.....2>.07ł:C2.ztf........................

-jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):.......A//Ć=......2)..ę.7r.ęł.C.2.#.....................

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:.....A/%T....@.ę7.ŁZĆ/

f`

-jestemczłonkiemzarządu(odkiedy):.......4//.ĆT„....2).Q7ł.C.2.

-jestemczłonkiemradynadzorczej3(odkiedy):....jĄ//.GT....Z}.9.7:#CZ

-jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):..„...A#.€T.....2).ę.7.łr.C..Z.f?........................

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:..A/y.GT.....a.9.r#CZy

3.Wfimdacjachprowadzącychdziałalnośćgospodarczą:....A/7ĆTZT....2)9./Trf2.y............

-jestemczłonkiemzarządu(odkiedy):.......4/Zćr......2}9.7Tź

-jestemczłonkiemradynadzorczej3(odkiedy):.......A/#ć:..„..2).9.Ż#.C.Ż.#.......................

-jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):......Z\Zy.€T......Z>.Q.ZTŁC'2.#......................

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:..A4%ĆT;T....2»./=1łć2y

VIII.
Ime dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub imej działalności zarobkowej lub zajęć, z

podaniemkwotuzyskiwanychzkażdegotytułu:

uM.o.NA......o......Pm

aż/.:a.8....zĘŁT.......

Ć2`

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznychnależypodaćmarkę,modelirokprodukcji)

..H.f).Nri>A....C#;/..........2!f.

tF.Dph...H.f}NhĘ.Q.........2.9.

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):

..P.k.ę!....BR..,....KRE.Jfyl.....11.l.Ę..Szłć.Ą.N.i„f).hJ.y....AJ.b.A{S..Ny......k4f....

.H./.P.fiI„Ę.{;JJ.#.......NA...hQ.Jćf).Ń.C2"Ę..N../.E.....f3JJń!Q.P}........jJQ.H.H.....

1.4.5..,.9.9...zl....

G`

