
O~WIADCZENIE MAJ~ TKOWE 
radnego powiatu 

dnia  Z61 °1  QA F. 
(miejscowo~~) 

Uwaga: 

1. Osoba sk~adaj~ca o~wiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~, starannego 

I zupe~nego wype~nienia ka~dej z rubryk. 

2. Je~eli poszczególne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, 

nale~y wpisa~ „nie dotyczy". 
3. Osoba sk~adaj~ca o~wiadczenie obowi~zana jest okre~li~ przynale~no~~ poszczególnych 

sk~adników maj~tkowych, dochodów i zobowi~za~ do maj~tku odr~bnego i maj~tku 

obj~tego ma~~e~sk~ wspólno~ci~ maj~tkow~. 

4. O~wiadczenie o stanie maj~tkowym dotyczy maj~tku w kraju i za granic~. 

5. O~wiadczenie o stanie maj~tkowym obejmuje równie~ wierzytelno~ci pieni~~ne. 

6. W cz~~ci A o~wiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cz~~ci B za~ informacje 

niejawne dotycz~ce adresu zamieszkania sk~adaj~cego o~wiadczenie oraz miejsca 

po~o~enia nieruchomo~ci. 

CZ~~~ A 

4 Ja, ni~ej podpisanyEet.),  H Kv3 

urodzony($ AC3  • -  A982  

kiuMcZy Vi 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

1226- 11/1  

2Pil(b1D  PDP2&-  m?Gec21,P(c,f,i,- Ii R-R,16-z  4/Jublg-C2YK) koko52t1 2 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) c? ROI] 2,c/b01,16f 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz~dzie powiatowym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z pó~n. zm.), zgodnie z art. 25c tej ustawy o~wiadczam, ~e posiadani 

wchodz~ce w sk~ad ma~~e~skiej wspólno~ci maj~tkowej lub stanowi~ce mój maj~tek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~~ne: 

- ~rodki pieni~~ne zgromadzone w walucie polskiej: 

  

  

  

- ~rodki pieni~~ne zgromadzone w walucie obcej: dot 

 

 

2R (Yl. c2.0 

~ 



OHSf-

 

UsPdt 
2. 

ubieg~ym przychód i dochód w wysoko~ci: Z tego tytu~u osi~gn~~em(~~am) w roku 

cl G2*  

no-

 

ru'ie 
powierzchnia: 

o warto~ci:  

tytu~ prawny: 

udzia~y te stanowi~ pakiet wi~kszy ni~ 10% udzia~ów w spó~ce: 

Z tego tytu~u osi~gn~~em(~~am) w roku ubieg~ym dochód w wysoko~ci: 

cM01,r5A-  AlOkir~ ?6k.POJ/3-

 

A54
i  

I~ 

1. Dom o powierzchni: ....ekt. ,YUALf m2, o warto~ci:  

tytu~ prawny: r(()e, C~O  

2. Mieszkanie o powierzchni-  cALL. m2  o warto~ci: 
G 

tytu~ prawny:  J- dLOc,Q-

 

3. Gospodarstwo rolne: 

, powierzchnia: 6 -..Q   

4. Inne nieruchomo~ci: 

III. 

1. Posiadam udzia~y w spó~kach handlowych z udzia~em powiatowych osób prawnych lub 

przedsi~biorców, w których uczestnicz~ takie osoby — nale~y poda~ liczb~ i emitenta udzia~ów: 

JU,e, Ceotf  

Z tego tytu~u osi~gn~~em(~~am) w roku ubieg~ym dochód w wysoko~ci: 14k.  

2. Posiadam udzia~y w innych spó~kach handlowych — nale~y poda~ liczb~ i emitenta udzia~ów: 

rl~,Q (Lob   

2 

- papiery warto~ciowe-

 

na kwot~- /9 5:28  

rodzaj gospodarstwa: 

o warto~ci:  

rodzaj zabudowy:  t'.1 2̀. 
tytu~ prawny: 



IV. 

L Posiadam akcje w spó~kach handlowych z udzia~em powiatowych osób prawnych lub 

przedsi~biorców, w których uczestnicz~ takie osoby — nale~y poda~ liczb~ i emitenta akcji: 

t 0LT-t C.4i.t~  

akcje te stanowi~ pakiet wi~kszy ni~ 10% akcji w spó~ce:  1.A;€ CIOD-f(A-A-1  u Gr-

 

J-

 

Z tego tytu~u osi~gn~~em(~~am) w roku ubieg~ym dochód w wysoko~ci:  .(A-L e

 

2. Posiadani akcje w innych spó~kach handlowych — nale~y poda~ liczb~ i emitenta akcji: 

     

     

     

Z tego tytu~u osi~gn~lem(~lam) w roku ubieg~ym dochód w wysoko~ci:  tf~it .e  

V. 

Naby~em(am) (naby~ mój ma~~onek, z wy~~czeniem mienia przynale~nego do jego maj~tku 

odr~bnego) od Skarbu Pa~stwa, innej pa~stwowej osoby prawnej, jednostek samorz~du 

terytorialnego, ich zwi~zków, komunalnej osoby prawnej lub zwi~zku metropolitalnego nast~puj~ce 

mienie, które podlega~o zbyciu w drodze przetargu — nale~y poda~ opis mienia i dat~ nabycia, od 

kogo: 
e  

VI. 

1. Prowadz~ dzia~alno~~ gospodarcz~ (nale~y poda~ form~ prawn~ i przedmiot dzia~alno~ci): 

jALQ, CtQici  

-osobi~cie ij.Q C~O 

-wspólnie z innymi osobami  JLQ CI,C)t~  
t 

Z tego tytu~u osi~gn~~em(~lam) w roku ubieg~ym przychód i dochód w wysoko~ci: 

Q LQt cdJ~ 

2. Zarz~dzam dzia~alno~ci~ gospodarcz~ lu6 jestem przedstawicielem, pe~nomocnikiem takiej 

dzia~alno~ci (nale~y poda~ form~ prawn~ i przedmiot dzia~alno~ci): 

2R 4(4M' R.(»b-r w(61,0 Ri9f(.01,1(fe ,Gu6ii9-C;01~.6 Koti .60/LY-frOMg--

 

Koci,i0 .2s-(  G -  3o , (2,0<?1,e m7i9ki ~/2, 
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-osobi~cie 1V€~ 

-wspólnie z innymi osobami 1.)01-)K-) 

Z tego tytu~u osi~gnaclem(~~am) w roku ubieg~ym dochód w wysoko~ci: D2 /141i   

VII. 
W spó~kach handlowych (nazwa, siedziba spó~ki): 

  

  

, 
-jestem cz~onkiem zarz~du (od kiedy):  ri.f,d e 
- jestem cz~onkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

-jestem cz~onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):  

Z tego tytu~u osi~gn~lem(~~am) w roku ubieg~ym dochód w wysoko~ci: ru;. 63c4f,f---

 

VIII. 

Inne dochody osi~gane z tytu~u zatrudnienia lub innej dzia~alno~ci zarobkowej lub zaj~~, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z ka~dego tytu~u:  
Z if-{-~ J67iviig - 2E. 6'0100  

1ÓC*0 01N(16cW 4,  /,64(1 1/ (284  f  37--

 

3 alerDe(g-6-o  

IX. 

Sk~adniki mienia ruchomego o warto~ci powy~ej 10 000 z~otych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych nale~y poda~ mark~, model i rok produkcji):  rk;e-

 

o  

X. 

Zobowi~zania pieni~~ne o warto~ci powy~ej 10.000 z~otych, w tym zaci~gni~te kredyty i po~yczki 

oraz warunki, na jakich zosta~y udzielone (wobec kogo, w zwi~zku z jakim zdarzeniem, w jakiej 

wysoko~ci):  



CZ~~~ B 

Adres zamieszkania osoby sk~adaj~cej o~wiadczenie: 601:GOSQ  

G02.- 2), c9  

Miejsce po~o~enia nieruchomo~ci wymienionych w punkcie II cz~~ci A (adres): 

1  tue c)  

2. 

3. 

4. 

Powy~sze o~wiadczenie sk~adam ~wiadomy(a), i~ na podstawie art. 233 1 Kodeksu karnego za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno~ci. 

crok,c),y,x ,20c9,4 ¥1*%Vo-k Vvv.)0  
(miejscowo~~, data) (pod 
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