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oswrADC zENrE MAJATKOWE
czlonka zarzAdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
or ganizacyj nej powiatu, osoby zarz4dzaj4cej
osobq prawn4 oraz osoby wydaj4cej dec

(nrie iscowoSc)

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 dotyczv".
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlic przynale2no3i poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych dochod6w

i

zobowi4zafi

do maj4tku odrgbnego i.'maiatku

obietego malZefiskq wsp6lnoScia mai4tkow4.
4. O5wiadczenie maj4tkowe dofyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniq2 wierrytelnoSci pieni92ne.
6. W czg5ci A o6wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4qego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

CZESC A
Ja, iizei podpisany( a), ....VIftRFK, J.ER*\.{ .. P.ft.eHNtlK
(irniona i nazwisl<o oraznazwisl<o rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkc.ja)

po zapoznaniu sig z przepisani ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzerria
dziatalnoSci gospodarczej przez osoby petni4ce funkcje pLrbliczne ( Dz. U, z 2006 r. Nr 216 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorz4dzie powiatowyrn (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1445 z poLn, zn.) zgodnie z art, 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
slctad mal2erisl<ie.j wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j rnaj4tel< odrqbny:
I.
Zasoby pienigZne:
-

Srod l<i p i en i gZne

zgromadzone w wal ucie po lski

ej

:.....

Nt E . .OoT:tt

S,Y

- Srodki pienigzne zgrotnadzone w walucie obcej: , .NlF. $9TY9,X,,.Y

- pap iery warto5ciowe :

.. . .,

...

.Nl.E. .OO'.il9?&V

.

.. na l<wotg: ......N.t.F-, gp.Ti(frx,.Y.

il.
NF

pr
z. Mieszkanie o powierzchni:62,.5. m2, o wartoScigD-g09r.b.tytul
I

.Dom o powierzclini:uorYsXf . tn2, o warto6ci:n0F..O0lYgzY.. tytul

..(.... ...

*:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa,

,....L{l.E..0.eTYgX,V.

.... powierzchnia:NlF.SFiY9lY.

o wartoSci :...,.......,..NrB.OoTYgX,Y.
rodzaj zabudowy: .... NE, tpfY.oJy.
tytr"rt

p

rawn y :

......

.,

....

.\tt.E. gs.t.g .vXV

...

.

Ztego tytulu osi4gn4lern(gtarn) w rol<u ubiegtyrn przych6d i doch6d w wysol<oSci:

N.t.E.S-lYd'{

4. lnne nieruchomoSci:
pow i erzchn

: . OX,lSk(R

ia

.

. . .0. .

.P.9.li(,

.

/.6gO.m

L

o wartoSci : ..,[O.QQO.r*
tyt

ul p rawn y ;

. .rYI
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L*Er\sKq. . Np.ed.r,rroAc.

.

gf n

Jflo.LeB.

..
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III.
Posiadarn udzialy w sp6ll<ach liandlowych
"''\t"t'E' P$'ilt

IV.

PX'Y'

-

nale2y

podai liczbq i emitenta Lrdzial6w:

"'

*

:::t:1i' :::: :::::::f '$lf '"#iil;1":1 :::i:
akcje te stanowiq pal<iet wiqkszy

ni?l0o

al<c.ii

w

l::1T

sp6lce:

:

:'t::::i ilo "
.[,Ci.E..9oTYaXV.

Ztego tytutu osi4gnqlern(glam) w rolcu ubieglyn doch6d w wysol<oSci: ..NtE..AdiYg,X,Y.

V.
Nabylern(am) (nabyt rn6.i matzonek, z wytqczeniern mienia przynalehnego do jego maj4tl<Lr
odrgbnego) od Sl<arbu Pafstwa, innej pafstwowe.j osoby prawnej, jednostel< sanrorz4du
terytorialnego, iclt zwi4zl<6w lub od komunalne.i osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegato zbyciu w drodze przelargu - naleZy podai opis rnienia i datE nabycia, od l<ogo:
.......

.NtF. .CIeil.qX/Y

VI.

l.

Prowadzg dzialalnoSd gospodarcz42 (nalezy podai formg prawn4
. . . il'.-e .

-

osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

.9.oiY

i

przedrniot dzialalnoSci):

e,)K,,Y .

.....\f lF.,CIsjy.q{Y,
...... ,Nt.F..OflrYvPY

Ztego tytutLr osi4gnqtern(gtarn) w rolcu ubiegtym przych6d i doch6d w wysol<oSci:{$tF.OoTV.OXY...

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestern przedstawicielem, petnomocnil<iem

::l.iT:::''.":',:'::::i:":::::il'g :Jffi,H,ll::::11'::::ll'
- osobiScie

tal<iej

:

....Nt.ta.. peTY.eLY

Ztego tytulu osi4gnqlem(qlanr) w rol<u ubieglynr doch6d w wysol<o6ci: .,NIF...o.o1]led,Y.......

VII.
1. w

sp6lki):

sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba

-jestern czlonl<iem kornisji rewizyjnej (od

kiedy):

,,..

......NI,E:...!m!exY,,...,

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtarn) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:
2. W sp6ldzielniach:
-jestem czlonl<ienr zarz4du (od

lciedy):

-.iesterrr czlonl<iem radynadzorcze.is (od
-

l<iedy):

jestem czlonkiem l<omisji rewizyjnej (od

l<iedy):

.Ntq..99T;t{,9J,Y. .. ...

.. . .NrE... OalYaLY.. .. ..

....NIF...O.fl-YV8Y.......

..,$\F,.,Ssryvyy......,
....,,.,t$t.E..CIOfJ.a{V......
.,.,..$rE,..g.qry.9)V. .....

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w rol<u ubieglyrn doch6d w wysol<odci: . NlB,

-.iestern cztonkiem zarz4du (od
-

kiedy):

jestem czlonl<iem rady nadzorczej (od

Z tego tytulu osi4gn4lern(glam) w

VUI.
Inne dochody osi4gane

...NtE,,OA-V9Y.V,...,,.

l<iedy):

-jestem czlonkiem kornisji rewizyjnej (od

,-o$T-YC,I,Y

..Nt.E..o.qfyg*Y,.,...

lciedy);

rol<u ubieglyrn doch6d

....,..r..o.F..gg-iYciY.,.,..

w wysol<odci: ... . , N)F. .99'iypXy.

z tytulv zatrudnienia lub innej dziatalnorici

..,

..

zarobkowe.j lub zajgi,

z podaniern l<wot uzysl<iwanych zl<ahdego tytutu:

,KftItuUt$tEN[F,,,ht...iP.KF#.\lsXH.(.:..9yRF.KraR,.......,.....:...P&,.qEtJ- A.O.....
.ex,h,.lftRxtou/..
.. .;, ..49. Y.a.H,,89
\

PeKrf.TU

IX.
Sl<ladnil<i nrienia ruchomego o wartoSci powyzej 10,000 zlotych (w przypadl<u pojazd6w
mechanicznych nale?y podai markg, model i rol< prodLrl<cji): ...:.....
.s.ftr0ooHdo ,.aeo.boysv,..FtQ.\cs.a..kR{ ... Ro.K.ta06.,..tf.ftffodi.,30.ooo,
,...
, rCI Rk*Etksnn . vspdr-xoii,. . rn.cf S.ry,,p.hfl . . . . . .

it

.

X.

Zobowi4zania pienigZne o wafto$ci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaci4gnigte l<redyty
poLyczl<i oraz warunl<i, na .jal<ich zostaly udzielone (wobec lcogo, w zwiqzl<u z jal<in
zdarzenien, w .j al<i ej wysol<oSc i)
,..,.,.,.$rE...$1Y0.EV

i

:

CZESC B

m,t

rlsX,,, lJl ftX,

r.

.,,1,G, QH,.,

&Ql

S, R,,.

//P"f

(mie.iscowo6c i data)

I NiervtaSciwe sl<reSl
2

ii.

Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produl<cii roSlinnej izu,ierzgcej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
3
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni rnieszl<aniowych.

