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1. osoba §kładaiąca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z p]awdą, §taaannego i zupełnego
wypełnienia każdej 2 rubryk.

2. Jeżeli poszcz.gólne rubryki nie znaidują W konkrćtnym prżypadku zastosowania, naleźy Wpisać "!Ędotvczv".

3. osoba §kładająca ośWiadczenie obowiązanajest określić przynależność poszczególnych 8kładników
maiątkowych, dochodóW izobowiązań do maiątku odrębnego i majątku objętego małżeń9ką
Wspólnością majątkową.

4 oświadczenie o §tanie majątkowym dotyczy majątku w kąu i za granicą.

5 oświadcżenie o sianie majątkowym obejmuje równieź wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są infolmacje iawno, w części B żaś informacie nieiawne dotyczące
adae§u zamieszkania §kladaiącego ośWiadczenie oraz miejaca położenia nieruchomości.

czĘść A

urodżony(a) 2o - o5,1983r.
A9 ę rs r ą B9?19 r,:],,,,i9,9]9!e_r,,ł,999.,.ll.._c_aę_§!99,],],9,,T:9

.łl.rlEI.9:...!.PIe]§,Ę_,._e-99...9_a:_+]:9...In.P.,ą|9in....Ę-!.9l].9..ll]-]..,,§P9199?}-e-j,..,y,,,9,?.-ta_!_9_9!91:.ę

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu §ię z pźepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 l, o samorządzie powiatowym (Dz, U, z 2001 r, Nr
142, poz.1592 oazz2o02 r, Nl 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 ań, 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam Wchodzące W skład
mażeńskie]' Wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l,

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone WWalucie polskiej: 
,9_o,, 0 0_0, 0 o ,,z]..,,,,.,,,,,,,,,,,,

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcej: .!,19,.._q99y_§.?_y_

- papiery Wańościowe: .ł}ę-_q9_tJ9,?y_

na kwotę|
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ll,

1 , Dom o powierzchni: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ł}ę,,,gotyc_zy,, m ', o Wańości: ,,,,,,,,,.
tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powi do...tycżj1... m 2, o Wańości:

tytUlpraWny:

3. Gospodarstwo rolne:

, powi€rzchnia: !. ]??9 hą

tytuł prawny: ,§9.P9.ł]a_+._..:.l9ś§..._6_1*ł9_...9:§_q_c_:....___.._łł.§..§._o.§3*n_].9.r

z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) W roku ubiegłym pzychód i dochód W Wysokości: 0,t
,,l,_,,ęI9,,,,?-],],,,,,,,,,,,,........------

4, lnne nieruchomości:
powiezchnia: o,4153 ha

o Wańości: 50 000,0O zł

tytuł prawny:,rŁąnl9ś_q,,,,:...,Ąłr.!,.§_o_,r_ą+i-]lY

lll.

1. Posiadam udziały w społkach handlowych z Udziałem powiatowych osób prawnych lub
pzedsiębiorców, W których uczestniczą takie osoby - należy podac liczbę i emitenta udziałów:

.l-is',_q9§Y9?-y-

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% UdziałóW W spółce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym dochód W Wysokości:

2, Posiadam udziały W innych społkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałóW:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąłym dochód W Wysokości:

M
,I Posiadam akcje W spókach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, W których Uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcjii

nie dotyczy

oW,9gnfom,p sp, ż ó o,, €,ma : BoK@s gńlom,p . lel,ł.x (0 22)626 92 95, (0 22) 626 92 97

rodzaj gospodarstwaI ll9.]l]!],.!] |"1!ę
o Wańości: 100 000. o0 2}

rcdzai zabudory: nie dolyczy



akcje te §tanowią pakiet Więk§zy niż 'l0olo akcji W spółceI

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

2. Posiadam akcje W innych społkach handlowych - naleźy podac liczbę i emitenta akcji:

nie doEyczy

z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z Wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkóW lUb od komunalnej osoby prawnej na§tępujące mienie, które
podlegało zbyciu W drodze przetargu - należy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Vl.

1. Prowadzę działalnośó gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

.!_1§..,-q9ĘI9?y-,,,,,,,,,

-osobiście:

-Wspólnie z innymi osobami:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pzychód i dochód W Wysokości:

2. zalządzam działa|nością go§podarczą lub jestem pzedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działa|ności):

,l]ę,,,-q9!yę_?
-osobiście:

-Wspó|nie z innymi o§obami:

z tego tytułu o§iągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pzychód i dochód W Wysokości:

oWW3ignform p sp zóo,, e,ma BoK@9]qnfurm p le łax (0 22)62692 95 (0 22)626 92 97



Ml,

W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki):

nie dotyczy
-je§tem członkiem zażądu (od kiedy):

-jeśem członkiem rady na&orczej (od kiedy):

-jesiem członkiem komisji rewżyjnej (od kiedy):

Mll.

z tego tytułu osaągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzaałalności zarobkowej lUb zajęc, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: uynagt. z tytu.u !la1-] 57 92o,35 ]l iJo.j]l:].L)

,P_ię,!e,,,B3gp§-g,,9,,,ł9Y]P_!}..c_?9§!-",-"-,Ł919}-ł 99,9,..-:..--?-ł.-..ę..9..9.!.9.-a-....?].

D(

składniki mienia ruchomego o wańości powyźej 10 000 złotych (W przypadku pojazdóW

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Ęo8D MoND9o ?q1]

x
Zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 10 000 złotych, W tym zac ągnięte kredyty i pożyczki

oraz Warunki, na jakich zostały udzie]one (Wobec kogo, W związku z jakim zdalzeniem, W jakiej

WysokoŚci): !1ę do!.Ig:_y_

oM s]qnlom p sp ż o,o e-mai: BoK@s qńloń pl t€.,fax (0-22)626 92 95 (0-22)626 92 97

Umowv Z]ecenie 8400,00 :] (dochód)



czĘŚĆ B

Powyższe ośWiadcżenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności,

s}otrik 26.04.2017r:.
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