
OSWIADCZENIE MAJATKOWE
czionka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej 

powiatu, osoby zarzqdzajacej i czionka organu zarzqdzajqcego powiatowq osobq prawnq 
oraz osoby wydajqcej decyzje admmistracyjne w imieniu starosty1

ll KWi. 2021
J dnir.

Uwaga: ^

1. ' Oioba skladajqca oswiadczenie obo 
nia kazdej z rubryk.

.MU.........
(miejscowosc)

rowiqzana jest do zgodnego z prawda. starannego i zupetnego wypefnie-

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „nie dotv- 
czy”.

3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow ma- 
jqtkowych, dochodow i zobowsqzah do majqtku odr^bnego i majqtku objeiego malzeriskq wspolnoscia ma- 
jqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czgsci A oswiadczenie zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne dotyczqce ad- 
resu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca pofozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja. nizej podpisany(a),.... ...................................

urodzony(a) ...................
...........i?T A iP P.s MQ .3.9 K\ .%To ,U£..

.............u

..I \G U v a )
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

w..... .................................................................

...,IHX AOl .....

(miejsce zatrudnienia, stanowisko tub tunkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci go- 
spodarczej przez osoby peiniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113. poz. 715 i Nr 162, 
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz, 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie 
z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sktad malzenskiej wspolnosci majqtkowej lub sta- 
nowiqce moj majqtek odr^bny:

I.

Zasoby pieniezne:
— srodki pienigZne gromadzone w walucie polskiej:

— srodki pienigZne gromadzone w walucie obcej:

— papiery wartosciowe:

na kwotg:



1. Dom o powierzchni:'!.m2, o wartosci: tytut prawny: .$^1

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartosci:........ .TTr......... tytut prawny: ....W4?rr..... Pl?.h].WcL........................

3. Gospodarstwo rolne: U

rodzaj gospodarstwa:.... ........................................................................ , powierzchnia:......... .................................
o wartosci:..... .............................................................................................................................................................
rodzaj zabudowy:.fQMx.!U?.4)9.U.fct............................................................................................................................

tytut prawny:...T................................................................... .......................... ...
Z tego tytutu osi^gnqtem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: . . &&...

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia:........ ......................................................................................................................................................

o wartosci:

tytut prawny: ...^.0.?. ....Qr?.l^.

III.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych — nalezy podac liczb§ i emitenta udzialow:

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:................

Z tego tytutu osiqgn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:................. Ssik........ ......................................

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych — nalezy podac liczb$ i emitenta akcji:

akcje te stanowia pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.

.kwL.. <Ao:

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego majgtku odr^bnego) od Skar- 
bu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzcjdu terytorialnego, ich zwicjzkow lub od komu- 
nalnej osoby prawnej nast^pujqce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mie

nia i dat§ nabycia, od kogo:
..Yw6.. A<



VI.

I. Prowadzs dzialalnosc gospodarcz^2 (nalezy podac forms prawnq i przedmiot dzialalnosci): ...IyajL....

osobiscie............................................ W
■ wspolnie z innymi osobami......................................................... ,VV:&<-..

Z tego tytulu osi^gnqlerrKsfam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: ....W.?*-...... ..............................

2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej aziatalnosci 
(nalezy podac forms prawns i przedmiot dzialalnosci):........... kV^sU-.......... rdoSt^.kS^..........................................

— osobiscie............................................................ ...............................................................

— wspolnie z innymi osobami....... ..................... .................................................................

Z tego tytulu osisgn stem (slam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:....... .YVfr.'b-.........^

VII.
1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):............ .VVv.Cr..

•jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):.......................... .V^.9........ I..—

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):............... kWVT........

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): \l*(s do

vfk.......Z tego tytulu osisgnstem(stam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .... 

2. W spoldzielniach:................................... ....................................................

-jestem czlonkiem zarzgdu (od kiedy):.............. kVS.fk.

— jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):..................AVi-d-...........<ck0^.(4^..

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):........................... ..................

Z tego tytulu osiggns»em(slam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:.................AUiL.....



3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarczq:

— jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):.................... ....

— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):......

— ipQtpm rrrtnnkipm knmisii re>wi7vinei (nd kifldvV Vu.cL Ao^uv___
J J " ' ' Q 5

Z tego tytulu osiqgnglem($lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:.... .^(2:...... ...Aoi^kw^'...............

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj$c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu:........... ................ ...........................................................................................................
W9rr....H..?S>...

......

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac mark§, model i rok produkcji):.....................................
.......................................................................................... YWh

X.
Zobowiqzania pierti^zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnipte kredyty i pozyczki oraz warunki, 
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwigzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):..................................

......
fi ft JLAZ M$2° U fik. €...Zr.. 0........................................

.... kwdbk,    ZW&- ... mv.(Tai&j*#. sxf.ui <l


