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Załącznik nr 23) 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
eliunita i3Rędt:ł 1'9\t:iatu, sekretarza poaaiatu, skarbnjka powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej 
powiatu, osa"', zaiządzającej i efioRlca ergsfłl:l f8fEąazająeege ,e"iatewą esehą prarorwJ1l1 0.82 eSQbv 

wydającej dee,zje adiuiuiltl acyjile w ,mieniu stalostl 

.~1is)Uuu ... , dnia J.ltJk:.9JJ/1. r. 
(miejscowość) 

Uwaga: 
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia 

każdej z rubryk. 
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać .. nie dotyczy". 
3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników 

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością 
majątkową· 

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą, 
5. O,świadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne • 

. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części 8 zaś informacje niejawne dotyczące adresu 
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a), .... t\llildn1NA\,lQ. ..... ?~t.t.1/~m. ..... ( .. ~~).i.ti.)~.l .................................. , 
1~ ~ i ~~ . ~m,onalnazwi,9,n" naz sko ",dowe) 

urOdzon~(a """;;\':I'·Y.~tv'o':'L7.~.I. .. .. W' ........... ... Y.Ii~~ W1.~r;;.;{~ ...... /..I' ... Aii .. i'\ .• I.,.7o;\ ... :.: ................ . 
.. .. .. .... ... .... .... ...>MA.. ........... \U . .. .. .. . . .0. .. .. .l.. . ...(1.1.. W. ...... !':II .... ':'. Y. ~C WH.KM. .................. . 
.............. /.. ~ e~lłtr.1M.,...... .. dff. . .. .. .............................................................................. . 
• ••••• •••• .............. , •••••••••••••• "., ••••• 0.0 o., ................ , , .............................................................................. 0.0 ••••• ,.,., ••••• / 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkCja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy 
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój 
majątek odrębny: 

I. 

Za:obypieniężne: " . ,nU ~Ql, 000 -- ... / r • lPA • 
- srodkr plenlęzne zgromadzone w walUCie polskieJ: ...... w,' ... : .. "" ........ " ..... 1I.. .... ".~Q1~~C",.~')f1t.\.I-ł~ 

..................... " ................................................................................................................. ~1. . .f M~ . 

. ; ....... : ... : .. ": .. : ......... " .............................. : ........... ; ........ 7Ik·······i>')···t.('l7r··u·~ .... i.jc .. ·diLi'JS'/""""· 
- srodkl plenręzne zgromadzone w walUCie obcej: ....... I(J. ... , ...... L:J~ .... J.U... . ,f. .. 1. .~" ........... ,,'( ....... . 

............................................................................. " .................................. ~~.. . .. I)) ..... .biMl(.1.#łJWz 

..... , ................................................................... , ....... " ........................................ , .................................... , ..... . 

Ze zmianą "'''prowadzoną przez § J pli 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 
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. rt ' . /.fAID L t, - papiery wa osclowe: ............... /.I{~.,.l.. ... (Jl)Jt ............................................................................................. . 

II:··························· na kwotę: ................................................ ~ ..... ···········:····················;:i(,[f~~(·~4'?\{t,WCl. 

1. Dom o powierzchni: . ...J.0'O' ... )"; .. 1:2
, o wartości: .dL:.5po.h~op.)J. t~uł prawny: ... fl.M.P..~?l-W?~ ..... . 

~: ~~:~~kdaan:~~~~~~::zchni: ... ~~+ ... ~ ... m', o wartoś~i: .oL.lW\J.,M/.1ytuł prawn~i~~~hviJ5{ IUtAl~~~~a 
rodza) gospodarstwa: ............ v.04 ...... ~ .............. , powierzchnia: ..................................................... . 
o wartości: ......................................... : ...................................................................................................... . 
rodzaj zabudowy: ..................................................................................................................................... . 
tytuł prawny: ............................................................................................................................................ . 
Z tego tytułu OSi~gnąłe,m(~m) w roku ubiegłym przychód(t)ChÓd w wyso ości: ......... {f); ........... . 

4. ~~~i;::;~~~~~.wQl~~:3..0.~~ ... ....... ł1M,~~~ .. 49..4U~ ... ~u~ru/.~Oue 
···············:··:·:··· .. i\·k::··,Oll-:-;fIOi'!··,·""·········· .... ······I:·····~·~O'· .. <i'i~O·;·_··············· ........ 1})"lM·~o·······_·· 
o wartoscI ..... )1... •...•.••. . v, .. U .... .... 1L ............... ~lk .......... ./.1 . !.U.Y. ..... !L .. ............. '"llk ..... ?'.:ili2 ,.\9. ... 0 .. 1:t.< . 
................................ ~ ........... , .. ,~ ...... ···o·:"'·! .. ··· .. ···· ···· .. ·S""·oiiVi~.rn;:'-ł·!··l/ .. ······· .. ·· .. ···#'-(&·:fJ..0(J.,W~·~·~· 
tytuł prawnw .... ~&!)~~ ... ,.~~T, ........ ,0..f .... ; .. J ... 0:l-If?J .... t,jl., .......... . ..I/fL ... i·(/t'M,"'Z; .. ? ..... , !l 

.. ······tf.!·~f·()·~L ... J.tAN9t9l..-UM.l(lL .. .. ···....w.../',)JP51f)L.OU!.r.5-UMf .. ···· .. ·A5fO'····!105.C.····~LU:9f) iAJNIJJ 

~~siadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ........ I.1dJ.: .... dd. .... . 

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

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

~~siadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: .......... /.UI,R: .... d&f ........ . 
.. ............ ,_, ...•.. , .......•..•.....•.•......... , ......•. o.,. 0'0 ....................... ,. 0'0 ••••••••• 0.0 ••••••••••••• 0.0 ............. ,., ............................ . 

........................ , ............................................................ , ................................................. , ................................................ . 

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ............................................................................. . 

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

V. 
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, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, którY' ppdlegało 
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ......... /t:?! • .f. . ../hfl'l.: ......... . 

... " ........................... , ...................................................................................................................................................... . 

..................................................................... , •• " ....................... ", ........... " ........... , ............................ , ... " ............ ,' ........... < 
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~ -IJ 
1. Prowadzę działalność gospodarczą' (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .... .AJAi ... 1l.f:!!A 

- osobiście ............................................................................................................................................................... .. 

- wspólnie z innymi osobami ................................................................................................................................ . 

Z ~~·~~·~~~i~··~~·i·~;~~i~~·i~i~;;i·~·~~k~·~·b;~~~~··;~~~~hÓd .. i··;;~~hÓ·d·~·~~;~k~Ś~;;·:::::::::7.iii:.di;{:;·· 
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pęłnor!I~9nikiem takiej działalności 

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ................ .#.?ł: ..... U!!I.t ........................................ .. 

-osobiście .............................................................................................................................................................. .. 

- wspólnie z innymi osobami ............................................................................................................................... . 

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

VII. ',1~1 
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...................... /.!&I!.. .... a.Jt[ ...................................... . 

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

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

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

- 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 w wysokości: .................................................. . 

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .................................................................................................... .. 
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- jestem człon kiem rady nadzorczej (od kiedy): .............. " ............................................ " .......................... . 

- jestem człon kiem komisj i rewizyj nej (od kiedy): ................. " .................................................................. . 

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

VIII. 
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub inne~ dZiałall'~ŚCi ~robk'W~ lub zajęć, z podaniem 
kWO\)Jf~kiWa nycP3 każde~o tY~łU: ....... R!flAJ"C.L!If2i>/ ....... .. ,/..; .. O .. .. , .. 5.5.! ... w:rJtt ... &:1. .. :t.~. ~ ... , .. -
......... Y.:.. . ... ?)l! .... q..: .. O:l·<;i··· .. ·O":;zs.···I· .. ~J;;~<kf: .. · .. ·».w.q~t.~···\.··· .. ;~.v..~. d 
::::::::::::·:.: ... t:::::~;:~5..!6.~~::::~: .. :::::::~:::::~::!:::~: .. :.:.: ...... :::~~ ...... : .. ::~:$:~:::I:~~ " 
IX. 
Składniki mienia ruchomego o wartości powyż~ 10 000 łłoty~h (w pr~ypad~)i) pOjaz~ó echanicznych 
nale' o ać markę, m ~I i rok pro ukc'j, " .. <jt.. .'r:uaio." .. &.s.QkL .. ".K:e~: .. ..... :5.(;.~:C. : ...... :~fn,L· .. ··~:~" .. ·N.9.A?~:~I~~)dMJ19.JWi~l~f"p~.; .. Itl.St9h,,: .. ·:·t ;j ........ ,: ................ . 

:::::::.~~:~:::::::::::::::?~::~~r..~:.::~:::~.(:::::~~:::::~:~r:~~::::::::::~~~ 
X. 
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz 

~~.~~.~~::.~~:~~~.~.~i.~I.~.n.~.~~~~~~ .. k~~~:.~.~.~i:~k.~ .. ~.j~.ki.~ .. ~~~~.~~~i~~:.~!.~.~:~~.~v.~~.~~~~:).:.:::::: 
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CZĘŚĆ B 

1. 
2 .. 

4. 

-12-

dailac,ei oświadczenie: 

Poz. 2019 

........................................................ 
. ..................................... ,,, ....... .. 

........................................................ 0.0 

. ........................................................... . 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za p danie nieprawdy 
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

Sw..~u~(\w.I.3~(0~ f ?JH~~' 
(miejscowość, data) 

,l Niew!aściwe skreślić. 

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

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. 


