
3) 

Dziennik: Ustaw -8- Poz. 2019 

Załącznik nr 23} 

WZÓR 

OŚNIAIX2ENIE MAJA.. TKOWE 
ea9Rka aah!ąEIl,j J39'Niatl,j, sel~retaF2l3 J39, .... iatl,j, slffiF8AiI~ ł39wiatl:l, kierownika jednostki organizacyjnej 
powiatu, osob~ Zlll'l'ą:l~ąeej i ei!ł9AI~a 9F§SAtJ zarząd~ąeege pov,.iatowąoSJ8ąf)Fawnąor8lO oseby 

.... y€lająeej aeeyzje aElmiflist~jfle ,i imienit! staresty 1 

~ .. ~~nia :lli.,.Q~~. 
(miejs:::owość) 

Uwaga: 
1. Osoba składają:a o§.viadc:zenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i 2lJpełnego wypełnienia 

każdej z rubryk. 
2. Jażell poszczególne rubryki nieznajdująw konkretnym przypadku zastorowania, naieżywpiS8Ć,nie dotyczy". 
3. Osoba składająca o§.viadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników 

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maiżeńską wspólnoroą 
majątkową 

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą. 
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje równieżwierzytelnoro pieniężne. 
6. W cząro A o§.viadc:zenia zawarte sąinformacje jawne, w cząro B zaś informacje niejawne dotyczące adresu 

zamieszkania składającego o§.viadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomoro. 

~A 

Jot, niżej Podpisany(a), .... l0.~.~ ..... j)1.+.\\'5\S*-~t\ ...... rn\~~ ..................... , 
urod2Dn ar.,r.,~. .. . ......... .. ... ~::::~:::~rns ..... .. ................................... .. N fY:. (imiOnai~t"') 

: ... :: ... :: ... ::~.~ .. ~~.~.. . .... ~jf.ó~~J:· ........ "::'''::'::'.:.:: .. :' .. ~~~.:: ... ::.:: ... ::.::: ... : .. :: .. : .. : ........ : ...... : 
........................................................................................................................................................................ , 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkqa) 

po zapoznaniu się z przapiffimi ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia d2ialalnoS::i 
gospodarczej przez oroby pelnią;e funkqe publiCZl1e (Oz U. z 2017 r. poz 1393) oraz ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o S3morząci2ie powiatowym (Oz U. z 2017 r. poz 1868), zgodnie z art. 25ctej wiawy 
oświadczam, że posiadam ..... sRSEla::tee '1/ sI~t9a IT!ała3RsI~ej YlSIlślfleśei mająlkewej 11:113 stanowią;e mój 
majątek odrębny: 

I. 
Zaroby pieniężne: \\ v:;- ("{")[\ NI 
-środki pieniężne zgromad2Dnew watucie polskiej: ....... (j.U .... Y.Y.Y. .... WI. .. ! ........................................ . 

Ze zmianą wprowadzoną przez § l pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 
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- papiery wartoooowe: ................. J\\f ....... DQT.\l~~ ................................................................. . 
................... nakwotę: .......................................................................................................................... . 

~I: COm o powierzchni: .... A40 ....... m2, o wartooo: .5CO.>.\t\A\H~\\ytuł prawny: .. r(b.~.ACJ\U-
2. Mieszkanie o powierzchni:\{\~.J).(i\\!S,i}\m2, o wartooo: ....................... tytuł prawny: .......................... .. 
3. G:lspodarstwo rolne: _ 

rodzaj gospodarstwa: ... ttHf. .. ..axn\!,(D.,M .......... , powierzchnia: ..................................................... . 
o wartooo: ................................................................................................................................................ . 
rodzaj zabudowy: ..................................................................................................................................... . 
tytuł prawny: ............................................................................................................................................ . 
Z tego tytułu osiągną!em(ę1am) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokooo: .............................. .. 

4.lnnenieru~~ooo~. . _ . ~ ~~~~~\'( .-RClW~~~ia.;ll1\ . . .... \"( .. ~.R-'s~~Q\ .... Q .. 1\)h... . .. N~ .. ..\L .. . , .. fi( 

~\~ .. .tL~ .. \t\I\..)1 ... \) .. -w,f{., .. !)Gill.: .... Q ... \iffil1, .... \).. .. .. I"" 
owartooo: .................................................................................................................................................. . 
..................... \::r"'/"( j.:.:., ..... r:\ ......................................................................... .. 
tytuł prawny: ...... p,~.cAI/.:v. ................................................................................................. . 

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spóloe: .................................................................. .. 

Z tego tytułu osiągną!em( ę1am) w roku ubiegłym dochód w wysokooo: ...................................................... . 

akqe te stanowią pakiet większy niż 10%akqi w spóloe: ............................................................................ .. 

Z tego tytułu osiągną!em( ę1am) w roku ubiegłym dochód w wysokooo: ..................................................... .. 

V. 
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wylą:zeniem mienia przynałeżnego do jego majątku odrębnego) 
od S<arbu Państwa, innej państwowej oroby prawnej, jednostek sarnorzą:lu terytorialnego, ich 
związków, komunalnej oroby prawnej lub związku metropolitalnego następuj !pl mienie, które podlegało 

~~~U.~.d~~~.~~t~~~.~.~~~€.O:.i$1~efi\f~~~a:.~~~o~: .................... ::::: ...... :::: .. : .... : .. : .. :. 
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VI. 

1. ~~~~~zj.~~~~~.~~~g~:j)~~UJ~ę:'~~~:.i.:'~.~~iOI.d.~~.~I.~O.~?:.:::::::::::::" 
- oroblSCIe ............................................................................................................ . 

-wsp6lniezinnymi orobami ...................................................................................... . 

Zlego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód w wyrokośd: ...................... .. 

2. Zarządzam dzjałalnośdągospodarcząlub jil&em przedstaw~I.(illI, pe){JQp:l,9g1i~\D,\8I<iej dzjalalnośd 
(należy podać formę prawną i przedmiot dzjalalnośd): ...... \\l-\::J ..... :W.l.\{.v.:M~ ..................... . 

-orobiśde ........................................................................................................... . 

-wspólnie z innymi orobami ...................................................................................... . 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wyrokośd: ................................... .. 

~~ spółkach handlowych (naava, siedzjba spółki): ......... \11B ......... :D01't~ ........................... .. 
- jil&em członkiem zar:zą::łu (od kiedy): .................................................................................................... .. 

-jil&em członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....................................................................................... .. 

-jil&em członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................................................................................... . 

Zlego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wyrokośd: .................................... . 

2. w·~d~~~i~~·.·.·.· .............. n{.\.t. ........... dJO!\ttaxr ........................................................................................................ : .. 
-jil&em członkiem zar:zą::łu (od kiedy): .................................................................................................... .. 

- jil&em członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ....................................................................................... . 

-jil&em członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................................................................................... . 

Zlego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wyrokośd: ................................................. .. 

3. W fundaqach prowadzą;ych dzjalalno~,fflliPOdar~ M 
.............................................................. \:\.. tt. ....... .J,)Ql~.<;):jJ ........................................................... . 
-jil&em członkiem zar:zą::łu (od kiedy): ..................................................................................................... . 
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-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........................................................................................ . 

- jestem członkiem komi:;ji rewizyjnej (od kiedy): ..................................................................................... . 

Zlego tytułu osiągną!em(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................................................. .. 

X 
Zobowiązania pieniężne o wartoro powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz 

~~~.~.~~:.~!.~~~.~~.~.~~~.~\tt~~~Y>.~N.~~~.~.~~~.~ .. ~~~~~~:.~!.~~~j.~:.~.k~~!.: .... : ...... 
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X. ................................................................................................................................................................... .. 

Fbwyis2e oŚNiadczenie składam ŚNiadomy(a), iźna podstawie art. 233 § 1 ~deksu karnego 2ll podanie nieprawdy 
lub zatajenie prawdy grozi kara pomawienia wolnoro. 

----H<-S.. .~ .................... .. 
(miejs::owo&ć, data) 

30. 01,20/8 {1u-r~;;Za::c 2v, I 

1 Niewłarowe skreślić. 
2 Nie dotyczy działalnoro wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzącej, w formie 

i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 
3 Nie dotyczy rad nad20rczych spółdzielni mieszkaniowych. 




