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powlJitowq oBobq pnwnq omz o.oby wydDjącoj docyzjo odminritmoyjno w imioniu
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(miejscowość)

Uwaga:

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

2łeżeli poszczegóhe rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
na]eży wpisać ''nie dotyczy".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna]eźność poszczególnych

skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątlm 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 skhdającego oświadczenie oraz miejsca
ppolożenianieruchomości.

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a),
...........Z3AW.EŁ.....l

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

wfjdzjfjrriN®2;R.SJy.tzNIĄ1.9.#j.ł...w~..Bl.€LS.1%J9:..B/.f+Łd

z#ff:dŁ..S%K;ó.4.f.Ęf#.rilfljjH..t#..l..H.C,EA/jlll.m....lł!....SF.fw!.SĆAiwA.„8l.Af21CA

W..fzrfH.cił+.ifA.4H:.ffrzi.Eff.2/fAfł#..ł..ti.Ł.:.Rfjr[ftft[]2.A.|.PNłJ..Ó.ufif.A..44

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub fimkcj a)
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 2019 r. poz. 511 ),

zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład
wsDólności mai atkowei lub stanowiące mój majątek odrębny:
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1.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej :

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej :

..N./E......hfst..y..t2

-papiery wartościowe:

.JJIE...-.J&iJ.y..L2`
na kwotę:

11.

i.Domopowierzchni:.......254.,.#........................m2,owartości:...4.i5TQ.-.QOQ..24T€.........

tytuł prawny :
2. Mieszkanie o powierzchni: 4ł/ĘT..2).e7łz:ź.* ..... m2, o wartości: ..ZL/GT..Zb.7=:*C2.* ......

tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzajgospodarstwa:j4Źl/gT...Z).9.ZTŁCL2.*..............,powierzchnia:...AZ/żT...aę7ŁZ2.*......

oworJ!ffśf;x....N./.E...:iSJ:1.C2,

rodzaj zabudowy :

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

4.imeriemchom°,ś:żi,
powierzchnia:

. 2 ©

2©

3.4.2...rh:...fp.„„

Z!Z,/4Ł.KA.....R2.!Jh.fa.łJ.LANA„.......7fm.fłkK:A....R3.!AZA.....jfrwftk.KA....R:f2.4N..Ą.
owfyŃffkf:i:.....42,Q..2fx)....i:............... ......S..k.3.€...zZ............... ..........5E.4.€..2f.............

tytiwhrnuNvrrN....ku.ŻAść./.CJŁ-.L............ •.n.4.Ą.ś.d/f./.Ę.L......... ....W.CAJś.4/.t/E.L..........
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111.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: .............

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ...^//.Ć:l...2m7ŻCZ.ź ............

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : 4ł!/g:...2}9r.?ĆŻ.tf..

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych -należy podać liczbę i emitenta akcji: .4/%ź=..2).ę}Zł{C2 7

akcje te stanowią pakiet większy niż l 0% akcji w spółce: .... j{Ź%€:1...2>.O.ZT*ĆT2.tz .............. „...

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...4ł:/Ć=..2>O/TŁC€.ł

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
datęnabycia,odkogo:.................ZLżj(G....2»Z:ŁC2

G`

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

-CIS!fjJrjNśf;Nf3..........^/./.E...:bqri.y.cz,

-wspólnie z innymi osobami .. „.łA//Ćr:...2).®.7Tłc.ć

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

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub j estem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(należypodaćfomęprawnąiprzedmiotdziałalności):..A/#Ć::...aę.7:#C2.#.......

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

VII.
1.Współkachhandlowych(nazwa,siedzibaspółki):.....4//ĆT;T::.....`Zn7:ź{Ć2.*.......................

-jestemczłonkiemzarządu(odkiedy):......44/ĆT;T

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:.....AŹ+gT....2}e7Ł€2;y

C}

2. W spółdzielniach:

-jestemczłonkiemzarządu(odkiedy):........4/%ĆT:T„„

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem członkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy): .... 4#ł.Ćr....Z).ę.Z:ŁZ:2

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ...4//ĆT...2>.ę?#.€€ż'

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ..... 4ł#ĆT .... `a9.7łz2 #............

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....... 4ł%l€:.

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..

-jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):.....4//ĆT?T....2).ę.7

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ...4łłćT:...2>.Q7#ć:2. łc`

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

podaniem kwot uzyskiwanych z każdego
•..ZA.............

C2`

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

mechanicznych należy podać markę, model i rok

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)
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