
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
radnego powiatu 

/ 14t71 dnia  J, (lbe  r. 
(iniciscowość) 

Uwaga: 

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

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, 
należy wpisać „nie dotyczy". 

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych 
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku 
objętego małżeńską wspólnością majątkową. 

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje 

niejawne dotyczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca 
położenia nieruchomości. 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a), 

 

 27/2zEER2Źk  

 

(liniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) S y w 7/W417-?Ct.t,64/7 

Q./21)47 Y 1919,4764C4~71?571, " RU/W.C. 1"A'd Ę94.2712.MILZ-R(1? 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub finkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zin.) zgodnie z art. 25e tej ustawy oświadczam, że posiadam 

wchodzące w skład inaiZeńslciej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: 

I. 

Zasoby pieniężne: 

- środki pieniężne zgromadzone w walucie poiskiej:Sa1277./WE/26481:24te  -;1-5M61," 
Pdr &t?.17gi 42  iff AcipvXmk -354-2.q8.1« zdaodigici ćay  

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..J.J 9iT../3P..4:2<1.5.ćł2.2c17  -Sar  

Pte  dP 41lEd-r;.7.4' rj"  ?"1 



, 
papiery wartościowe: ...144/..041e ":7?-4/2/7 a '6 45/9 

  .5Z9c  Aispoinibe. irdik24, 

na kwotę:  

1. Dom o powierzchni: . .... ...,„,..C"  .....?.
/
.
7
.
27

.. m2. o wartości:  
•-/-C/1/ bta 

tytuł prawny: /
 47- -C lir .,ŻŻL:7242  

2. Mieszkanie o p erzehni:69.wdt -Q.0-ica in3 , o wartości: Ćdrir.ś.214 
f 

tytuł prawny: iia.v.y 49 2Zi4  

3. Gospodarstwo rolne:  

a: 
ICV,,,47 

rodzaj gospodarstw ..... 227 J21....w,?.27.0:4 ,25( -- powierzchnia: k? 

1 8(ear .di i 

rodzaj zabudowy: ..44,12,4:•~ 4Vin 
ZiatiP, 42 .202-4)  

Z--)  teno, Winili osiągnąlem(elam) w roku ubiegłym nrzychód i dochód m wysokości: 
ł dw' -I 1iC.9ff it. &chal Wand. /%4, :iv »dv -,X1982, LliArritz a!~ . 

9.,t6,66.6.9.r.i244z4ścizetailap,02.17.53:-.9.4241,4"ck:..4727,41144Q .12,..M.zi 
.7a /72(zir 'cit .5zion --,_793,dż. 

4. Inne nieruchomości: 
• , , ,__L 7 ,,,,,,, , 

powierzchnit  1A7  tir  7i2 /7222) 1,  `--57"(11. 21( ł l 2)) " Ę 1--(1, 72", 

o'nźrad wtS17,9  7 c/oni płytacy;y „, ,g°,27 j 
O W, artości:  • 799' boj (ho .,,,, fel ty , i r 
tytuł prawny: ..J.d.z..t2  z  cludyata...wiaigfse....a.-L,9:e2ny...9 

M. 

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub 

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i ernitenta udziałów: 

/224 ACS2G2C/C2R)  

udzialy te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:  

"U. gfrir ż:222  i 
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam Ć) w roku ubiegłym dochód w wysokości- 17/ th,91 

 

2. Posiadani udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitema udziałów: 

17k  

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlain) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....

 

O wartości-

 

Eddiktfi Ł,/ 4:irie 

tytuł prawiły: 

5-nrcideł   
et7 av.el 



IV. 

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub 

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji: 

/7/6  /007.C.df../12  

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji współce:  

 

 

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

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: 

nić /2ratch,o9  

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nitc...(7 

 

 

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 datę nabycia, od 

kogo: 

VI. 

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

/7d:~C,41  

- osobiście /7/it. 

- wspólnie z innymi osobami  

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieg m przychód i dochód w wysokości: 

/241...ck 
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej 

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot ziałalności): 

nie 

3 

W  E.Itif 199i .47(4(72' zL,72‚i 1,:fo:A;tizdą źriEcsici/ 
... 67,3(4_ digers2c9  



...r y - osobiście /74‚. 

- wspólnie z innymi osobami  

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 21 

VII. 

Współkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):  

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .1711Ł./.65.4%.27 

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .121.c...,/7.4(?' 

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):  Zf722  

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

   

   

  

  

VIII. 

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

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:  

6.777417/16.7  - 3(2 61  

irerich.(zareolizia - ;Piła( J.4,iritar5 

IX. 

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

(1.#9SS itr-Ona), Zipicavb ,p) -jean -.47c7all>2.7,(Wrief/WYR cyle75-- :Kra) P~ 
tnęchicznych należy podaćf markę, rpodel i rok produkcji):449,4'.81:'./..126.1.01.05:--,1~• -- 

,S125, .aid. 41..rcW)2a • /4d44..;‹,ir(43.71477:e1141;i9~44-644fr:€1COlbi---  
RezSitazi2/,?57441,5) .--k łrn--12,,•244-?gVi 4/7l37341 enrit;- 4 -reft2y42 YO3 go -aym-- I 
Reptiateu-k-pd.6-0. 
5	 

4-4,6),•-~.-.7feitzpil4w7w_6)-0..",,Wi-viłea974.:6-pileliznść,ezion9sy 
rćbbyco67,-2eincHectr,-,U,Źt alt -ż far,-  ~) Lea5.0,;  „ 

".6472k7Y ** WIf7-#47:9732/ - spVC061 a re ) 

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 zdy7,.5in7/ jakiej 

wysokości): .P/4, . L'a!)%. l? -  VCI (L-1  '--ę)d. « 1.'41 — 0164S 
12(m)z,7.:2/2a. 4ń:.6y,27 - 9.2a-c,?/ 

1 
atijajd ł 

40pir(0412a €4 ((d) - ,9^aietze-90 

,16-a2jrna: azspaT - * CL(9,tv ...ellźwZ06:6"/Z..d.C49/ 
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