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OSWIADCZENIE MAJATKOWE ! ''' ^ ̂ '0^' 2021
cztonka zarzeidu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatui, kierownika^Jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarz^dzaj^cej 1 cztonka organu zarz2|dzaj^cego powiatow^
osobg prawn^ oraz osoby wydaj^icej decyzje administracyjne w imienlu starosty^

gwJil W dnia ?^Q rt-.
Lt.Ot JUOW lIXtlLCl, (mlejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowicizana jest do zgodnego z prawdei, starannego
1 zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wplsac "nie dotyczy".
3. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowi^zana Jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
sktadnikow maj^tkowych, dochodow i zobowi^zan do maj^tku odr^bnego i majcitku obj^tego
matzenskc) wspolnoscie) majcitkowci.
4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy maj£|tku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie majfitkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s£| informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne
dotycz^ce adresu zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a),

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) —

urodzony(a) •29 1"368 n. »

.Mfeq.U,...;...2DV.i!,Efcro.fi..
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziatalnosci 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 wchodz^ce w sktad matzenskiej wspolnosci maj^tkowej
lub stanowiqce moj majqtek odr^bny:

I.

Zasoby pienlQzne:

- srodki pieni^zne zgromadzone w waiucie poiskiej;

- srodki pieniQzne zgromadzone w waiucie obcej: .... '

papiery wartosciowe: ... (yVilfc

na kwot^:

'.



II.

1. Dom 0 powierzchni: m^, o wartosci: ~ tytuJprawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: G.lf. m^, o wartosci:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:

0 wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

Z tego tytutu osiggnqtem(Qtam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

0 wartosci: .OMI. 0l(OL\.C<»:i
tytut prawny:

III.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udziatow:

.aoi;

udziaty te stanowig pakiet wiQkszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osiqgnqtem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ....

IV.

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

.nv^.

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w sp6tce: tMi,

Z tego tytutu osiqgnqtem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.. (hMr

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu ten^orialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastQpujqce mienie, ktore
podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo:

.Avu..



VI.

,21. Prowadz^ dziataInos6 gospodarczq (nalezy podac form? prawn? i przedmiot dziatalnosci):

- oscbiscie 0^

- wspolnie z innymi osobami ciQ)>^AvT^
Ztego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarz?dzam dziatalnosci? gospodarcz? lub jestem przedstawicieiem, petnomocnikiem takiej 0
dziatalnosci (nalezy podac form? prawn? i przedmiot dziatalnosci);

- osobiscie .rV\A2

- wspolnie z innymi osobami ....

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym doctiod w wysokosci: ...

Vil.

1. W spotkacti tiandlowycti (nazwa, siedziba spotki): ftvCA

-jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy): (M.

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

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym doctiod w wysokosci: AVLt.

2. W spotdzielniach: OfsAJL.

•jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy): .... CMJl.

-jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy): .. C^4Ji .ok?t

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .. Cr>^.

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym doctiod w wysokosci: .

.Q.



3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq:

.OWjCc ck).M

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): pvUL

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

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuto osiqgnqtem(Qtom) w roku ubiegiym dochod w wysokoSci: ..

olo.l^Cv<^

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytuto zataidnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajQC, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazctogo tytuto:

.9.B..1^.52M b. .• ..yU(>rve^.
'hOQ.t

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark^, model i rok produkcji):

xk

X.

Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na Jakich zostaly udzielone (wobec kogo, wzwiqzku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

. 000 . •... oIq. .. . 53. .dk
... I..

\ .. .i(^ .r.. .3.9.^ . .5:^....:... <3id.. !&9.5., .dS
0

. A>. . ̂ 99.



CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby skladaj^cej oswiadczenie:

Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz?sci A (adres):

1. I

2

3. .(VWA^.oloWCfwn.
4.

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

to.c?Q\Jgp. ^QXii/y^a
(miejscowosc, data) (podpis)

^ Niewtasciwe skresiic.

^ Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie

produkcji roslinnej i zwierzQcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.

^ Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzieini mieszkaniowych.




