
"'D"'z"ie"'n"n"'ikc;U"-'"st"aw"-____________ -'-=-"s-=-=-___________ . ___ .J~Ql. 20..1'2 
Zall}cznili. nr 2 3) 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki 

organizacyjnej powiatu, osoby zarząd:lHjącej i członka organu zarządzającego powiatową osobą 
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty , 

M:/aro! It{:!r; . Zł J)lf 'leJ/! ." .................... ., ...... dnIa ................. , ......... r. 
(miejscowość) 

Uwaga: 
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupetllcgo 
wypełnienia każdej z rubryk. 
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konl<retnym przypadku zastosowania, nateży wpisać 
"nie dotyczy~'. 
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych 
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objetego 
małżeńską wspólnością majątkową . 
./. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granic:). 
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienittżnc. 
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne 
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. 

CZĘŚĆ A . -:- . \2' k 
Ja, niżej podpisany(a), .MJ<}!(t1:.~ .. Jja.!~(0:'?:: .... U:ąf.9..tf .. ?.............................................. 

urodzonv(a):<"?:.9.1 .. 1f!(~') .. Wql"nwn~M?~~;r, ;;6!~~:odO"e) 
·q··········:!lf}fi~t.l<j;~+,ll?:#JI'c.4~~~;eq:/::;dlJJ4f~~~J( ; ·········· .. ··'50·· .......... ~ ........... ~ ......... /'1« ... . t ............ ,. r.d. ..... ~ .... {id. i7./vr ....... / 

..... . c"z.lą n.e.l;, ... . Zqlk<?dK ................ q ........ q........q.... ... q .. 
(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pro\\:3dzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 13(3) oraz 
ustawy z dnia 5 czer\vca 1998 r. o samorządzie po\\iatow)'m (Dz, l,l. 72017 L poz. 186R). 19odnie 1 <lrL 
25c tej ustawy oświadczam) że posiadam \'vchodzącc \V sk!ad małżellskiej \\'spt')]IlPści m,ljątk()\\cj !ub 
stanowiące mój majątek odrębny: 

I. 
Zasoby pieniężne: 

. dk' . '. d I' I k" 66 /a/) ..,;; - sro l plelllęzne zgroma zone w wa uc,e po s lej: .... q .... qq'I, ....... "ć.t .............. q .................................. .. 

ACC' (Jel;) "tJO (;'l"",l - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....... {i:"":'''''''''~.'-!''T .. :I!q ... q.Ić ... r".~ . 

. ,) Ze zmianą \\:'Pro\vadzoll<). przez * l pkt 2. rozporzqdzenia. o klÓr)!ll 1l10i\[j \\ odno.~nikll 2. 
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I',ll"el) II allo,"I('" c ~k~q[)tek. ,~oio.uJa::f~:,~~,./fja~i.7~1~f.t.it':~,~~.':, 
" . . na kwotę: ' a{ ... .:3.Q.~ .. "21.",, """ .. "" "" .. "" .. """" .. "" .... "".,, """. ""~"". 

III. 
Posiadam udlial)' w spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ., . 

. , .............. ,', ...•..... ' ..............•• " .. ; ......... ; ........ ;., ..... " ............. ' .. '4;'Wl"~""""""'" 
UdZI~~ testano~lą. p~klet \vlększ~nlz. iO~. ~~d~,.ał~~.~. ~p.OłC~. :: .. ~,:~,:::cf:Q:. ,.~t.:: .. ::.:··· 
~. tego t~tuł IIOSI~~i1 [Ił~ I~( ~l ~11')~. ro.ku~lbi~gł~.I~,dochÓd.~ ~~~~~~ś~ l.:. :~l.~~:::~v~:,~.:..:: .. 
1\. . ~ 
I) "s I a,dalllak~J ~. \\. spólkac II, II" 11 d I ~\~ych .~"alez~. ~~~,,~ .llczbęi. ~'ll1tellt~. ,,~c j.I:.: :~::::~: ... ~~:::.: 

;Il;~j~;~ ~;~·,;~~~i~~~i;i~;.;i~k~~y ;,iti O%~k~.i i'\~ ;~6i~~: · ... iJie:: .. ::c.[ą.o/VJ./.:.....:. 
~"" '.~:,""':""""" ~::~;." - •• " •• • ~ •• " ••••• : ..... , •••••• : .~ •••••••••••• : •••••••••••••• ";": .... •••• ~Ą ••••••••• k>pj~""""""'" 

Z lC"O tytulu o'''I"nąlclll(<;lalll) \\ IOkuublecłym doclIod w wysokosc!. ".f.l;.V:""Rk"7""'if"~""""'"'' 

V. 
Nabylem(am) (nabyl mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego dojego majątku odrębnego) 
od Skarbu Pai\stwa, innej pai\stwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich 
związków. komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które 

POd~~~z~cf;;;i~ze Porzeta:rgu ~na:le:zy: Po
0d

:
ac

. ~Pls.nllenla.1 :datę• ~ab~cla,. ~.d .k~g~: .:.:.:.::::: : .. :,,::: 
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VI. 
1. Prowad~ę działalność gospodarczą' (należy podać formę prawną i przednllot dZiałalnoścI) .. 

fll~ .. c!.'!fyrp1 . .. .... ...... .. ..... . . ... . .... . ... . 
- osobiście 1.lJY, . P.CJ. t1jP0j.. . ......... . 

~\~~~~i,;i~~' :;l,;~,;;i' ~;s~b;\I;;i>klY: ·~loly;;ii. . ........ . 
Zt~~; ~;;:,i~' ;~ią~,;ął~,;;( ~i~,~i'~ r~~~ ubi~~łymp;'~y~hÓd i d~~I;;d" \\ JSO~OŚCl /1H. ii::lyĆ/Jvz,1 

2. Zanądza:TI działal~ością gospodarczą lub jestem p~zedstawiciel~m, pelnO'r'oc~,em takl;.1 ,/ 

.. Z:::::':~,,;Z~,::ę ,,,.~,,ą, ':"~"'''' d'"ł"''''~'0. ~7 ••.•..• ~~~...... . 

....... ':1' . : .... : . .. . . . . . ... 'b'" ' .. ~~.0 .... ),; .[. .• >1' ':i' .......................... . 
- wspo me z mnym roso am! ".(,...;1."""1., •.. PU,S ~'1 v: "+0 .... " " .. " .... " ...... .. 

Zt~~; ~~:,i~ ;~;~~,;~i~,~( ~i~,~i .~ ';;~l;' ~bi~~~,;; . d~~i;~~ '\~. ~y~~~~~~;. '.' ~t~~ .... J. aY~;1'· ... 
........................................................................................ , ............... . 

VII. r do . 
l W· 'Ik I I dl . I .' d·'b . 'I,'· .' l-f A/lA VI . spo ac 1 lan O\\yc l (naz\\a. Sle ZI a SpD 1) . ..... ,,-, .................. '( ... W/j .. 

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): .......................................... . 

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................................................................... . 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód \V wysokości: ......... 

-jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): .. ' 

- jestem członkiem rady nadzorczej] (od kiedy): ..... 

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................................................... . 

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

3. W fU!ldacjach prowadzących działalność gospodarczą' 

... lru·· .. ~Q:·~0.t,t1~:·~:·~:· .. ·:·.·~:· .. :'.' ... : .. ~ ....... : ... ':".:" ..... ...... : ... . ... . .. 
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ............................. . 
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··jestem członkiet11 rady nadzorczej (od kiedy): 

· .. jestem c!.lonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................................................................... . 

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

VIII. 
Inllc doe!l"d) 'blagane z t)tułu zatruclnienla ł\,~ ilJnej dział~llości zarob~llwej łub ;zajęć, z podapiem 
kIl ut II/\Skl\\,ll1\ ch z k'llde~\) t\ tulu . 30 Q ':!l, 26 lA! .,z. J.·kl.Af.2Q;{AY4.Qfl(f'l4di... " 
AG "l". 'ł l" 2 - ~ fi - d' I '11 

?> o, I I:) Pl .2. . r/tvLu I ~t. '1~Clxn,er··· .. ..... . ... .......... . 

IX. 
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 złotych (w przypadku pojazdów 

mechaniCzn~C\ln1IeŻyf~~ać markę, modeł i rok produkcji): ............................................... .. 
.. ,{{kUIÓ.c; .. CJ.~'{ .... ~f"" .~7.'a:",(( ... {(I.#.m.~f'f. ..... lP..(;.fy, ............................... . 

X. 
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 O 00 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki 

oraz warunki. na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, w jakiej 

""okośei): . ... n.r.'e ..... cklttfAAJ. 



~D~z~ie~ll~n~ik~'~U~s~ta~~~' _________________________ -~1~2~-~ _________________________ r~o~z0.2019 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie alt. 233 § l Kodeksu karnego za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

fmiejsCt)~\Ość. data) 

I Niewłaściwe skreślić, 

, Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie 
i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 

-' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. 




