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oSwr.q.uczENIE MAJATKowE
czlonka zarzqda powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika

organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dztiqcej i czlonka organu
powiatow4 osob4 prawn4 oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne

w imieniu starostyl

/.*..o L.*.. ....Lo..(,. .., aoia?.!.. .=,V. ., . .* ? L,.
(miejscowoSc)

Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi1zana jest do zgodnego z prawd4,

starannego i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku

zastosowania, nalety wpisad "nie dofyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid prrynaleZnoSd

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi1zafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego ma}Zefisk4 wsp6lno5ciq majqtkowq.

4. O5wiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnieL wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgSci A o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsca
polotenia nieruchomoSci.

cz4sc A
J a, nizej podpisany(a),

J &ez:kl* ?p-D{-*
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

/.9-.?.A........w..........L.,t..b.rt.P.-tp-*..t.{*...urodzony(a > . / €-.,. L.Z

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad
malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: ..,.N.!€,,?-*1t.(*Y.......,..

1

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: .........N.t€....D.9f.



- papiery wartosciowe: A//E DcT/cZ 1...

na kwotg: .

II.

At./.4. e C .k.t......

l. Dom o pgryi
l,*a.;PD.rt.. ".,rn 

i, /..h.31. f) ... m2, o wartosci:Z2e...?-Q8. .L(tyttl prawny
.H.aJ6IE|<..... QJ.RiBrJ.

D.?7..2:c1/n:2. Mieszkanie o pow,ierzchniy'rf,.. , o warto6ci tytul prawny: ........

(_..

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: I
o wartoSci
rodzaj zabudowy: .....................

tytul prawny:
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici:

4. Inne nieruchomoici:
powierzchnia: DZ lfr.t F-4.... A
zfr h\/ada A. P A.. ;-D a.H e. n
o wartosci: tO..eo.A.

. ?.". ?. ! e.& ? ( il.|.t.... ?. E ?.f 7...k s... -.. oz. t4.+. Fl...
... e..ETlz E.rH... aa;lA.. u..?.€f . L, rt - ..........

..il............
t"/

tytul prawny: ....

:::::::-:::::::::l-::::::r':*iE::'":;Jv:;:::xP
III.

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0% udzial6

i emitenta udzial6w:

........................... .,,....,.,,.,.., N t.E. Z?
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym

ra./€.
sokoSci:r'

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy ai liczbg i emitenta ak

.Al c T.((.?..Y.............
cji:

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10% akcj o6lclws e:

.l/.t.€,. u.2..t.
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Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) vv roku ub doch

tC

sokoSci

sp6lce:



v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego)od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwi4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy podai opis mienia i
datg nabycia, od koso:_ N'lE .0.e.(y.c.?..(..

VI
Prowadzg dzialalnoSi
dzialalnoSci):

gospodarcz42 (nale2y podai formg prawn4 i przedmiot

osobiScie

..,1 r.€-......0.o1.(. €.?.(-.

wspolnie z innymi osobami
......./-r. I

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubi lym przych6d i doch6
$X 

rwsokodcie

t. {...... D. o.f ./-.A-?-

2. Zan4dzam dzialalnoSci4 gospodarczE lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
takiej dzialalno5ci (nale2y podai formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

yttE....,ao.{r. r? L-./

osobiScie

. N. /.8 ..... -D 27-.!. Q..2

wsp6lnie z innymi osobami
...... p.ot. r.*,7,.(..

Z tego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wvsoko(ci: .

.D.e.T(cz
VII.

I W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spt*ki):. .. . . .M/.€ . . -Ze <:

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

-l

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

t'J l{ *2:>.7..?.e.?..t.

)ul /Z= J)2 1 VC Z



^ 
z-J- -- J

u.P. 1... !..9.4... !...

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
/..tr......0e-.7. 7c2 \,

Z tego tytulu osi4gnElem(glam) w roku ubieelvm doch6d w uysokoScl:
(

,,,..,..,..,,..1J1 .......02 .r..!..c2
2. W sp6ldzielniach

.. ......y't€.. .D'2.7-:t..-?.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
t €-...... D..-. 7- rc?-.(.........

_l:*::::*::::::l:::ii'lTi"ii,Pl!)),-.,.rr
.l:*:zlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

r. Z
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w

..........,.,,H/8,
roku ubiegtym doch6d w wvsoko(ci:

...1*..I.(.c?..(-...tk..
3. W fundacjach prowadz4cych dzialalno6i gospodarcz4:

/..ltr...Qer{-c-zY

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):
{.a2.(......

- jestem czlonkiem

- jestem czl

Z tego tytulu osiqgn4lem( ) w roku ubiglam

rady tadzorczej (od kiedy):'...................".....1t€.....m:l-r.c.Z-{.....

eglym doch6d w wysokoSci:

n2. /[:...D- pf . r. a?.Y..........

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytuiu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgi,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
#...'r-e.ss:P.(.t/...?.(A.e?....p...s:/.n.ep..5(.c.t{....t.2.!.k:/-"!.YH."'.....,...........

go. ./.,?:
.Haf..?.EN. sfa.Lpo. R,TJ AT7:T)'l" -" ""e]'."""",.c......

IX.
Skladniki mienia ruchomego o u,artoSci powyzej l0 000 ziotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych n ale\ podat markg, model i rok produkcji)

,.8.1A,..,JlEP€A., 7ot ?.P.P..Qlk1.t.5n.fl.?.t.t/.?.D...
J.n //.a-€ticD... 7-s.e.r>..tr.€{TA. E..lC?0.KGt.l.
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x.
Zobowi4zania pienigzne o warto(ci powyZej l0 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim
zdarzenign, w jakiej wysokoSci):

.....4G.-.*a.i.{....n.t.82T.2.*N.(....X.*...Fe?PuA
H...... 7 {.A.,. fr . t.......a.... l/ fi ?-.*.a s-. d.t . ...... 3.*..8. /..

.. /:1 0.*..?.€ N *r. A......... Q.. 5,P. ........rl*J. 4.r..kz.4..4 . .

CZESC B

rNiewla6ciwe skreSliC.
2Nie dotyczy dzialalnoSci wyw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i wtierzgcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3N 

i e dotyczy r ad nadzor czych sp6ldzi eln i m ieszkan i owych.

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art.233 $ I Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

f*cLo .?-..(.,.....2/...*.A..?.".?? ...r*.*","-:RJ("-
(miejscowoSC, data) v (podpis)
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