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oSwnoczENrE MAJATKowE
czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu,

v'f

organizaryjnej powiatu, osoby zarz4dzai4cej i czlonka organu zarzqdzajqcego
powiatowq osob4 prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne

w imieniu starostvl

.. ....KA€.K......
(miejscowoSi)

Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4,

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

zastosowa nia, naleLy wpisad " nie dotycry ".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okre5lid przynale2no66

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi1zafi do maj4tku
odrgbnego i majqtku objgtego maDerf,sk4 wsp6lno6ci4 majqtkowq.

4. O5wiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju iza granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei, wierzytelno5ci pienig2ne.
6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg5ci B zaS informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomoSci.

CZ\SC A
Ja, ruzej podpisany(a),
. . K is zn R9......2. "r.8.ry.4.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a ) . . .J, ?-,..A E .. Z.?5. 5,. w .. ..... .?..Q 2.1. € 2.€.H /E.
..Ed*,<
R.12. u .t. .. K. A D. / . . . . f ?. . d. / .4.7. .4. . . . . . ..1/. . . . Z

;...c.2A.e.d.€.H:....Zfi.K?4D.u.....*e.*,t2a.7.4./....r.,r....4.(.€..A<P-^/./A.

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy zdrua 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzeria
dzialalno5ci gospodarczej przez osoby petniqce 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. 7868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad
malzeriskiej wsp6lnoSci majEtkowej lub stanowiEce m6j maj4tek odrgbny:

I.

, dnia ....-z.l ;..a.{,.{.9. Ar.

I

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: .....o.L/..8....D..?.7..((.4.f ..::.

...H.dtctx.

Zasoby pienigZne:

- irodki pienigzne



- papiery Il'artosciowe:
..d/8....0-Q.(.te.z.- "

na kwotg:

II.
I . Dom o powierz clrrri:,,l/i., -D-Q..f. r'lih*lo wartoSci: ... tltul prawny

2. Mieszkanie o oowierzchni: 3.5.,.*2....... ^'il,t.s. t1.....r,a s,e...4. 2.7 es ;. , o wartodci: ...6 ?*.W,P..*ytul prawny:
iltA2.a.

3. Gospodarstwo rolne:
wierzchnia: . ...-.4,?-€-.4. tL...rodzaj gospodars twa: ?.(9.?..4. rosL,,

o wartojci: ...... .*./y_/a.... ar.r..(.2.:.
rodzaj zabudowy: ....r,. t'I/i...2.Qi.
ty'tul prawny: .....d.(.4.(..... t.f . ,,/ P...4A.J..1Y.4..rt.e.../.*l/../..F..a..*t
Z tego t1,tLrfu osiqgn4lem(glam) w roku
.,.. 1..k.9. {.6.6. 21........:....2 8(/..e2..

ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci:
..:.2/,2o...a...?.

4. lnne nieruchomodci:
powierzchnia: .. . . .:. .q .4.3.

o wartoSci: .... r../"A-. 2.&. /2.....

tytul prawny: ... /.111//t.72 a

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta udzial6w:

.,................., /tF-.... "2.e2.ft ?.,r...:.:..

:24.(. a5 .' ///)
/

,71-ozl

u&ialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz 1

,ry/;
Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: .

Iv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podab liczbg i emitenta akcji:

/7 /2 " " 2' e'7 Z (' ?'i"': " " " " " " " " "

2

Z tego t).tufu osi4gn4lem(glam; w roku ubieglym doch6d w wysokodci:
....................t/tE...-D.82.:/.?-/:..::..........................

'l



v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeruem mienia przynaleznego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalefi podai opis mienia i
datg nabycia od kogo:

....,.,. t:/.t.4-.... a.a-.{. r. c. ?. i...::..

VI
1. Prowadzg dzialalno6i

dzialalnoSci):
gospodarcz42 (naleZy poda6 formg prawnq i przedmiot

,,.. ///. A... 2. a. f .,:. ( ?.

osobiScie

d /. 4.. o. e z i(. ?. 1..:.:...

wsp6lnie z innymi osobami

,.r.ili...-2, 7,-CZ

Z tego t)'tulu osi4gnqlem(glam)
t/.

w roku ubieglym przych6d
/1!-......A.a. Z..r.c ?.. /-...:.'...

i doch6d w uvsoko(ci

2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
takiej dzialalnoSci (nale2y poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalno5ci) :

il/.e....-2.Q..i€?.

osobiScie

/ " 
/.). /. /. i......?-.?. z (.(. l. /:.

wsp6lnie z innymi osobami
................ t./ t 8 .....2. e 7-,1.{ l.

Z tego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: . .. ... ..

..................,.,..r/-/.d...t).Q2,:.c.2.,7.....::....................

VII
l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):....

......................,,. f/./.4.....2.Q2.i(.2..f-..:...

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):
/:l 8 .... D. e Z /:. (, (-. f...:.:.

3

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):



Z tego ty,tulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

:/i. l//.8...o.e,Z..:(; &. i.
2. W sp6idzielniach:

/Y/; Do7""72',-" """""""""',

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy)
/.Y. /. i-... /2 o zr.€.€ :....:.......""""'7:"

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od ki
,.. /1 / 8.... 2-Q a.lk /- i. "d)),

iczl --

r j;;;;ili;;'
Z tego tytulu osi4gn4lem(

komisji rewizyjnej (od kiedy):
.....,.. rt. /. o.1....t> 2. a-k z./.. :. :....

glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci

, ;.d / E:.. -D.Q Z : (.2. i..:.:...
3. W fi.rndacjach prowadz4cych dzialalnoii gospodarcz4:

d.(A-...2.a./.7C.2 .t

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):
. t//E ..2.?-7.r-.c.

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
..... r?.. /Y/. 8.... 2. e.a : t z. -'-... : :...

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedv):'2-

"'d'/ 2.?..ZLc-?-,
Z tego tltulu osi4gnqlem(glam) w roku 6d w wvsoko(ci:

............d.. /y. /.i-....?.

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyhel l0 000 dotych (w przypadku pojazd6w

vII
Inne dochody osi4gane z tytufu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajgi,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego t]'tufu:

;...ENEK.i.t4.{..fr..... ...=..3.o-,i36.,.*.a.4................ .:..:i.21....................

? n ; i2 ;); ;.ii-t:; ;;-;4*/ : ?nn/-;;n- : Zi-A 1o^, <n 2*

mechanicznych nale2y podae markg, model i rok produkcji):
d e:11' o o *!i d" l':' io:i' 

: ! "^'#rff;ij#ri"'""""""'7"7' """" " "" "/"" '

4



x.
Zobowiqzarria pienigzne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniEte kredyty
i polyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdarzeniem. w j akiej wysokodci) :

CZ\SCB

PorlyAsze oSwradczerue skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art. zJJ $ I l(odelGu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.

...8 a. C.€....... *...e {,. /. p. 2.1..:.
(miejscowoSC, data)

rNiewla6ciwe skreSlii.

'Nie dotycry dzialalno5ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzgcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

'Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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