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oSwTADCZENTE MAJATKowE
czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizaryjnej powiatu, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego powiatowq
osob4 prawne oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

7.ftA.e.d44 , dnia
(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleLy
wpisad "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaletnoSd poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4iku
objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pienig2ne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B za1 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

wc!.r lll Jn (Q&?ila ,94Bfto(5hu
(imiona i nazwisko orlz nazwisko'rodowe)

-^ 
aaz-i ^ A , , f

slfl ae1l w0 ?cw tiliawT w lilAstr,u Wfrz , WFEnbl/1
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. IJ. z 2006 r. Nr 216 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dma 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. IJ. z 2015 r.
poz. 1445 z p62n. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad malZeriskiej wsp6lnosci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:
I.
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cz\sc 
^J a, nizej podpisany(a),



- srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej : U. .l .C.. . D 0] )i. C.7. .': .

AJfu 9O]:I C7 Y

II.

1,Dom o powierzchni: .). ..... m',o wartoSci: .....-... tytul prawny: M..1..C.. bOi.tl.0Z.V..

ierzchni: ,.):.... m2, o wartosci: ...:.........tytulprawny: ..A/.11.. .. .CI .\.:t..€]
n ^"?V a Sv

3, Gospodarstworolne: t tv UU | | w / |

rodzaj gospodarstwa: ......)*.... ...... powierzchnia:...:"'......

owartoSci:. .-.....
rodzaj zabudowy: ...:.. ..

tytul prawny: ...........-...........

Ztegotytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przychod i doch6d ry wysp(pSci:4/..).?...D.O.7'/p>9

4. Inne nieruchomo s"i, 'v lo?* U ug oi a') t' /vt7 w Wl CLI/N i

tvrur prawn v:4*i.. a.OI.n.fl..\+.Lt;t...:..U!4A.WA.....U.il.\AJU;O'|".4........
^VAj7s,/lM - ws?dtYoed l4A4rf*Lo,,24 v,/
ilI.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych -nale?y podad liczbg i emitenta udzialow:..:......,,..

(rp30:Y0u?
udzialyte stanowi4 pakiet wiqkszy nil lxYo udzialoww sp6lce: . . . / !'{. .f,'a.7. .V C.a. .Y.

Z tegotytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoS cr: "(l IL. 0.O f .Y. e .Z.Y

N' 
6lkach handlowych -nalelypodai liczb '/J.f,'D.Oi .YOy
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V.
Nabylem(am) (nabyl moj mal?onek, z wylqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paflstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:

vI.
L Prowadzg dzialalnoSi gospodarcz{ @alezy podai formg prawna i przedmiot dzialalnoSci):

t/ t.€ . .ccl:1 cz.Y
- 
"."uis|i" 

......................................... .. .........2'.....,/.
- wsp6lnie z innymi osobami .......=:.

Z tegotytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6 
"i,'.V.!.Q..0 

il!..C> q

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nalelypoda6foimqprawnqiprzedmiotdzialalnoSci):4/..t8....O.O.1,.V A2..V."

';."";' ""'::'
- OSOOISCI9 .. .... -';;

.....,..=.
- wsp6lnie z innymi osobami . . .1-

;;;s"il;il ;;i;g;;i;i;ilj ; ;o; ,;,;eiv- a"ir'd ;;t;"koi"i' :.i .I ..D.aN Cz Y

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .::....

Z tegotytuiu osi4gn4lem(etam) w roku ubieglym doch6d * *t;rk;i 
"i, 

...i..ii. id.t|..CZ V
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- jestem czlonkiem zaruqdu (od kiedy): ....,...-.



ztegotytutu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokos 
"rt 

l/.t.y ...D.A\ .Y.(1

3. Wfundacjachprowadzqcychdzialalnotcgospodarczqt.....(,1.A.....O.O1.Y..C2.,V........

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .=(...

Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko$ "i ...4/..t..8....DOI.VCZV



CZ4SC B

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art,233 g I Kodeksu karnego za
podani e ni eprawdy lub zataj en ie prawdy gr ozi karu p ozbawi en i a wo lno $ci,

Tntedvt/ hu
(miejscowodi i data)
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L NiewlaSciwe skreslii,) --,'Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierugcej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,

? - -,' Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


