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1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzaha jest-dazgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad "nie dotyczy".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaieznosc poszczegoinych sWadnikow

majqtkowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odr^bnego i majqtku objQtego mafzenskq wspoinosciq
majqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzyteinosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skiadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

„.ei po.p.an,<< ij..'?±£ ^£.£^£0^.

ZIIZZZZd^Xti\lQQyr ClMh'.SX.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziajalnosci
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje pubiiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzehskiej wspolnosci majqtkowej lub jtanowiqce moj
majqtek odrqbny: _ a

'■ ^Zasoby pienlQzne: .q ^5- 2^ .
-srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:



papiery wartosciowe: yjE Doxy...czl

na kwotQ:IICI IVWUHJ

1. Dom 0 powierzchni: o wartoki;.. prawn^..
2. Mieszkanie o powierzchni: m^, o wartosci: tytut prawny:
3. Gospodarstwo rolne: ^ rl ̂

rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia:
0 wartoki:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:tytut prawny: :TTr: 7y^?7 ̂
Z tego tytutu osiqgn^tem(Qtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoki: /

4. Inne nieruchomoki: ^ , , , « ^r\ ~r

powierzchnia: Q.fA.^.y.

0 wartosci: -

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczbQ i emitenta udziatow:..

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

Z tego tytutu osi^gn^temf^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki:

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

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

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo:

:^:i:EZZMZsii^:.



VI.

1. Prowadze dziatalnosc gospodarczq^ (nalezy podac forniQ prawna i przedtpiot dziatalnosci):
ff.M.

-osobikie

- wspolnie z innymi osobami ,

Z tego tytutu osiqgn^tem(Qtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarz^dzam dziatalnokiq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziatalnoki
(nalezy podacform^ prawnq 1 przedmiot dzlalalnokl): J(j iC(~ Gq
-osobikie

-wspolnie z Innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII. . _ ,

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

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
2. W spotdzielniach:

ti-oirax.

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci;

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq: _ ^ _

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):



-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym doctiod w wysokosci:

VIM.

inne doctiody osiqgane z tytutu zatry^^e^^iub^in^j^^jatalnos^^^^^we^^ 1
k|/ot 4zyskj^apyclp z kazd^^ojytyju:

MMzmMMiMMck
'.Id H.Lsn.iAA.ii).i.±

.k2.kQ.MVM.Ql.
...;

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotycti (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac markQ, model i rok produkcji):

X.

Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotycti, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzieione (wobec kogo, w zwiqzku z iakirrwdarzeniem, w jakiej wysokoki):

W.fL P/Vrrfsr...
.pKs> rySL '^4.



CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby sktadajqcej oswiadczeni

Mieisce potozenia niemcbomoki wyroie^ionYch w pjunkcie II czeki A (adres): r , .

3 PI h [>Ot7C? i ,

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomyizrlC'iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woinosci.

2S':..022 2ozAa Q(Jw,
(miejscowosc, data) / (podpis)

^ Niewtasciwe skreslic.

^ Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie
1 zakresie gospodarstwa rodzinnego.

^ Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.




