
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
członka zarządu powiatu,.sekretan:a powiatu, skarbnika powiatu, loeF9wBilul jetlB9stki

organizacyjnej powiatu, oioby nn:ąd:lającej i ~:lłolłkaorgalłu :lanąd:lają~ego
powiatową osobą prawlłą ~ra;,;osoby wydają~ej de~y:ljeadmilłistracyjlłe

u )~:\uba~:~,,;~·0w,imieniu sta~~~ . /l . . 'ó
I 2018 -12- 14 I .//2 ,dnia •• ~)!L2UBcI

(miejscowość)
I

Uwaga] W p , , l I L' fi
1. 'Osoba siJadając~' 'óś~iadczenie 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 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 B zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A r r o
~a:~i~~j~~~~i~ar:Y(~):A.()f.o.UL.(.lJI~hJa...(j3{e.h.kv..........,

(imiona i nazwisko o~zwiSkO rodowe)

urodzony('\} ../l.a..O~.t..Ą.8&~.w 0..0. SadL r
.... r>I : ~ !J ~ ;:..:± .. :.ź'l:.. ~ :1 : (
...C.l. . '1'7) ~r.~~(.. ....J/J.u~. . :..·&fl.G/./ctr.;ZI!.J·Q ..·.. .,.IO-?
.. . .. .. Z 'r..·:· .f.t..Ł "r":":t1 d~" ~..... .. l·Y-#; ..tLJ.f .;.L .t.. .:!;1v.. R~Uf~.~Af:}L.~.:P.Z.Ie.t<L.t: .
...( Q.ti~{!;;lCb k{;;C{{;/ :~,:.rc: .

C- (rrueJsc~dniema, stanowisko lub funkcja)
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 2017 r.
poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne: CI L/I;:;-
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 'f.d..OCD...0..v.. .

.......................................................................................................( .....····t.··~h···········.'··..········
~.~r".~~i.~i~~~'."e~~r~~ad~~~~~.~~~cle~~~~J::::~~:::~~~.J.:~:U:::::
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-papiery wartościowe: ue r C~k' 'C'2 L.....................................................e. .
...............: [.r. ····~·f·:······CZ~·· .
na kwotę: u. e CID-8- .

( ---
~J.Dom opo~7f1(~Q"'. 6', o wartości!l9.fd1!ft?4ł prawny:.....
2~;~;;;/J'!o~:!:!:ar::-,fifflfJ!i'·;:~·~~~;~yJ!id!ti·.··;;,i·~;~~;:::::
3G~:~~d~;;,~;~i·~~·····(·····'-···~e.·c.O(J'f!fE!....r=:":":: ..

~O!::ś~::".~~s.t~.a'ufe~rl!il/····::·~·~O~i.e'.~~~~l~:.::::~:~::::~(:~!e:-J
rodzaj zabudowy: Urre..: c.~f1 .i:~g~r~::~~;~~~~ł~~~::u~~;~k::J.·~~~i·~··;;d·id~·h··d·~;;;;;;~k~Ś~;;············.
4:i~~~i~~h~~~ś~;d··;r··~·:(:-·~7f2°fj.;;,··ib···········
powierzchnia: iL .&zł! 0..p d,1t. cK .
~.~~~Ś~i':'::::::::::{f.~' : :0.::.' :ii:zE:::::::::::::~:::::::::::::::: ::..::.: .... ..:.:.:::::: .
....................................:;..e: ··~r·h-6j;1········~····································· .
tytuł prawny: .. .. . N. 0.5.! .
......................................................................................................................................................

~~cJe:~e::st?:~?:~P:=~t:~I:ę~':Zy:~IZ:~?~Jl?:~&::::::::::::::::::::::::::
~t.e~~ty.tu~.O.Si~llf1l!ł~~(~ł~).:r.Ok.u..ubieg~m~d.l0~:1... .
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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: ( d' ń
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::: .....:~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą/ (należy podać formę prawną i przedmiot

............~~~~~~I.~~.~~~~.: U.f/e dolr 1"2.(4 ................................................................................u.~..V .

......• ~~.~.~.i.~~~~ ~e dQfr r:<2.W ......................................................................................u..: J .

:::~::~s~~l~le::z:I7:=I:O:S~~=I::::::::::~::~~f!t:!ć!::::::::::::::::::::::
~.~e~~t~u.~.~si~~~~~~(~~)~.'.°ZlZ.~łY~~Y.~.~.~'.~~~Ś~i•..................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności (należy podać rformę P7!!Ji przedmiot działalności):.......................................................u.Ge o.O Cf!f- .

................................................................................... \ .

......~ ~~.~.~.~~~~~Lu.~ c!d~JZ.0/.. ....................................................................~X"ZJ. .
....~:.:~S~.61~le::z:I7:=I::O:S~~=I:~:~O'&.~J:::::::::::::::::::::::::::::::::
~.~e.g~t~~.O.si~~~~ł~~(~:)~'.O~uu.bie.gmfIrd~!fC.51::·:::::::::::.
VII. r .I.l.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): u.Cr.e ..G.OTC-/C.Z?j ..........................................................................................................................u, .J. .



'H"'HHJ:!~~..C;(1lt!:1'H""'"
z~~:~·::Z~~:::(~~~:r~~~~d~~~k~hi;····
··2·W;;Ółd~i~ici~~h··H'('H.....ui!}..c.:O&Cfj .

..........................................u..~e C!o..ł.C/CZ.4.. .

.....................................................................J. v.. .

~i~:~:::::::;::::ą::Z~::~::~~~;;C!QĆ7ffJH~HHHHH
~j~;~~;;;~~i~~~i~;;;k~;;;;;ji;~~~;j~~j(ifd~~tHg05~5-'.

~~~:~;E~~~i:~:i~t:~:~:~~::::.~::::~1~7~!Y~.•••
.....................................................................................u.?e cbf/0..?.!. .
...............................................................................................................J. (J.. .~··;::~:::::::::::;::ZL:~~~~~c~......

·~·j~;~~;;;~~i~;;jd~;;;k~;;;i;ji;~~i~~~~j(~d~ i0J(!?,i1'H'H'HH
i~~~~·;;;~i~·~;i~~~~i~;;;(~i;;;;;;·~;~k~~i,i~~i;;;;d~;hód~:-;~{~;'fJ·.

'H"HH'HHHHHHULE.H"do!fcJ-HH
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z po~' kWOt(UJYSkiJVjl~C1.n~1t.dgc{tprtułu: ? ;fJ.I(/f (f) (a/..(1. m/c.1~NtW/ij .I~?1ijr(,./5r~'J'1.2.g.:i~~..I2;~r..S8tV'-j:!!'5!!f).0Q(e.i3.~:t2,u. r,c.::~:~~f.Cft'i:,/kJJ..n: .0 ..;iZ} ~
02~~(Lt ..~~ ewa~~Ia-4< .....d .« .. 'H'H~H~:~i::~~~~~~~~~~~~:~:~?:~=
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model frok Pkdfź.cji):

:::::::::~:~(f.Gf::::::
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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): (' 4!Jccc .
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ..:.::::7:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(!J;/:hh..A/().J.!.~ f.ijkh.i:L.ffi(iPce
(miejscowość, data) (podpis)

'Niewłaściwe skreślić.
2Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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