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Zał:łcznik nr 23) 

WZÓR 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
członka zarządu powiatu,~sekreta"al'owiatui .. karbnika powiatu, kierownika jednostki~organizacyjnej · 

powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową··osobą prawną ora·z osoby 
wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty' 

tJ.tratd.tŁ ~ .. dnia JjJj)d.W1 f r. 
(miejscowość) 

Uwaga: 
1. Osoba składająca oświadcze nie 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 składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników 

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

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą. 

S. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne. 

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

CZĘśtA 
) r.-' .I, ; ./'> ' - '. 

Ja. n iżej podpisa ny(a) • ...... . ~.Q; ... ~. ~;>.O./. .... ~(;J)d::-~I .. 1aosY;;t;Jf!!Y. ........ . 
urodzony(a) A/3.: . (!:J.~ .. A3G..!fv., ... :,;~~~ ; m.tz~~t;Qr.Q)1. .. ~~I ........................................... .............. . 
.. ·lll';.:,; .;~ ";.:,;:;;:, ............ ~ ...... .. .. ;0;.····17 i ćU ·· .. ···· . W ..... Gii····::J .:; :·':;1:;·;······· Ul;:.; ;-; ··· .. · .. ·· :'i~';;;;~"" '"'''''' 
... '[~~ ... (j;j • .. ·· .. ·····N···I!d· · · ·· ·· ·· ·(?··;o.~r.ur;·; f!1,dJ?.i)/jf: .. · ...... · .. ·········· ...... . .... m ..... .l"'/P,f .... .... LC. . .... W!1 .. ....... ;Mt)/;z.J&.,r.. . ~-11 .. ...... ~ ... u.O'(.(,Q.td4 ....... ... .. ................... .. . 

(miejsce zatructolenia, stanO'rj~kO lub funkcja) (J 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pelni ące 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. 

Zasoby pieniężne: "'0 /1r.O -: ~-" , r (i 
, dk' . .. d I' Ik"· <".l'; ~. "" OfM/ ti: t'\ . - sro I pl e nl ęzn'( .groma zone w wa uCle po s lej. ............. >'- ... ....... < .. .. .. .. .. ...... , ... .""v..v. .. ~ ........ . 

-;,;::~i~;~":',,~~!~~:~~";; .... d~~§ •••.••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••.•••••.••. 

Ze zmianą wprowadzoną przez § l pkt 2 rozporządzenia. o którym mowa w odnośn iku 2. 
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- papiery wartościowe: ........ ~ ...... (.l~~ ................................ ...... .. ...................... ... ....................... . 
II ::::::::::::::::::::~~.k~~;~:::::: iA;ze; : Cli1jiij: .... :: :::: .... ::::: .. ::::::: .... :::::.::::::.:.:::::::...::::::.:.:::::: 
1: Dom o powierzchni: .. 1JJ.O'

i 
...... m', ~ v:a rtości: cŁ:·OD.4.OOCutytul prawny:ął!..t;.!~Ub..:J"'~ 

2. M,eszkan,e o pow,erzchnr: n:' .... ~... . m, o wartosCl: w. .. tio!;j" tytuł prawny: iuL .. dv.t:f"1···· ..... C/:1.Cf< , 
3. Gospodarstwo rolne: IM . , '. ' 

rodzaj gospodarstwa: .. , ....... .... ........ : ......................... , powierzchnia: ........ tY.G .... d.Lń;urĄ ................. . 
o wartości : .... ......... it1ł.e .. , .. dpfI(!Mj ............................................ ........ ......... ........... ... : .... J. .................. . 

i~!~~a~~:~~~~:i:~:n~~:(ę:~~~~:~~i:~~~:~:;rz~~~~~,:~~~~~~:~:~:y~~~~ś~, . :·:~~;::~~~::::: 
4. Inne nleruchomoscQ , li '- . ~ , ( ' ,.k· 

powierzchnia: .......... . 'U(U::c!J"' ..... q ... fO~.IMd.:IJ:(& .. Aid. .~lI. /.U.J .. ... ~ ... .tit!.I!] ..... fi<..?!.-.......... . 
.... .. dA11;l;-..... t .. tOw..l:f.~ .... ~0.~k.L .. l'b .. v!1~ ................ ... ... ...... ............ ............... ......... .............. . 
o wartosCI . .. ... Ot. ...... l:<o.a .... W .1!. ........................................................................................................... . 

~d~i~i~;~·~;~~~;:;i~·~~ki~; ·;:;i~k~~~·~;il0%·~d~i~i;;;:;·;:;·~~;;i~~~·.·:: ·f.~.·:::: d.ifijCi.j.··::::::::.:: :: .: : .... ::: :::: .... ': 
................. .............................. .... .................................................................................... dJ. .......... ..... ....................... . 
~ .t~~~ .t~t.UłU .. ~.S\~~".~I~~(:ł~~).~ . ~~.k.~.~~i~~~~ .~~~~~~.~.~.y~~~~ŚCi:. :::~::: ... .. ,:~::: :::: : :::::: :: ::::::::: 

~~~J~~~S~~~~:~I~:~~~I~~:~i:~~~Z~:~iZ:~~f. :~~~j.'~:S~~I~~~. : · .. ::~~~:·:· .·~~~.::·~Ł~;:::.:.::::·::·::::::::::::::::::::.:.: 
Z tego tytułu oSlągnąlem(ęłam) w roku ubleglym dochod w wysokoscr: ..... 1/.t. .... e: ... :.]vXj ..................... .. 
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 

~~~~~~:~dr~d~~~;~~~~.~:.;.~y".~~~~~e~.~~~.~~!~.~~~.~~~r~~~'~~I~:.~;:~~.~~g~.~~~~.~.".~~~~.I.~~~łO 
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VI. 
1. Prowaqzę dzialalność gospodarczą ' (n ależy podać formę prawną i przedmiot działalności): .. .11.4 ......... . 

~~~~1 : N.I!:: '~~' .::H:::::.::::::H:::::: .. :: . 
- wspóln ie z innymi osobami ......... ~~ .... ~t;!'j........ . ................................ : ............. .......... H. 
Z ;~~~. ;~;~i~;;·i~·~~~i~~·( ~i~';:; i':;" ;~k~ ~b;~~i~;;;H~ ;~~~hÓdH; 'd~~h'Ód':;" :;'~~~k~~~ ; ;' ::~0.i.: ikiiiUi;;J :· · 

,) - ) 
2 Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstawicięlem , pę łnomocnikiem takiej działalności 

'"~~f~.',;;~~~;·~:;8~: 
•••••••• H • • •• •••••• • ••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• •••••••••••••• • H •••••••••••••••••••••••••• •• •••••• • ••• ••••••••••• • d:dfr. .......................... . 

~.te~~.ty.t~ł.~.~~.i.ą.g~~ł~~.(~ł~~.).~. '.~~~. U~'~~ł~~.~~~~~d~.~~S.~~~~~i:.::~: .. ·. v. :~::::::::::: . 

~11~ .. ~~~ł~~ch .. h a.n.d.ł.o.~.y~~.(~~z.~.a:.~.i.e.~z l ~~.s~~~kq :dlt;~ ...... ~';j..... ......................... ....................... ..... . 
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .... !1!.J:.-....... ... JUIj ...... ..... .................... .. ........ ....... .................... . 
-j~;·;~;;;··~·~i~·~k;~;;;··;~d~·~·~·d~·~;~~~j·i·~d·k;~d·~·i ;·:::::· ·h;:i.: .... a;if1iifJ .. ·. ::::::· .. ··· .. ::::~:···::::::.:· .... :::::: ... : .... ::::: 

............. ........ ... : .. ... ......... :. :: ................... : .......... : ............. ... ;;; ; , " ... 7 ;:'1": L······· .................. ....................... ..... ....... . 
- jestem członkIem komIsJI rewIzyjnej (od kIedy): ...... ,"'-'-' ... U».Y?f ... 10 .................. .... ... ........ ... .. ... .......... . 

,j d 
Z ;~~~·~~~i·~· ~~;~~~~i~;:;,(~i·~;;;i · ~;~k~··~;;;~~~;:;,d~~h·Ó·d:;.:;.~~~k~~~;; :::::iUi.::d;Qtr:::.;::: :::::::::::::· 

2. ;;.~~Óid~;~i~;~~h:· ·: .:·.·~ ... ·i[jJ:jJ11.·:·· .. :··.·.: ··.·.· .. : ............ : .... : .. :: ..... : .. :: ..... : .. : ............ :: ........... :! ::: ... : .. :::::.:: .. :: .. 
.......................... .............................................. ........ ... . ... .. ... .... ............... ............... ..... .......................... .................... .. 

~j~;;~;;;· ~;i~~·ki~;;;·;;;~~d~·(~dk·;~·d~i;.·~;.::t.~u:g:::: .... :::: ::: ...... ::::::: ... :::::::: .... ::::: ......... :::::: .... : . 
............................................................................................................................................... . ................................. 

................................ .................... .............. ................................... ~ ...... _ ... " .......................................... ................. ... . 
- jestem cz łonki em komisji rewizyjnej (od kiedy): ... ..... Ud.C ..... ~.@ .. ............. .. .................. .. ... ..... .. . 

\~ .... J .. 
Z ;~~ó··;~;~·i~ ·ó~;~~~·~ł~;;;i·~·i~·;;;·;;;·;Ók~ ·~bi·~~i~·;;;·dÓ~·hÓd·~·~·~~Ó·k·;~·~i· ·.·.vi.;i' ·",,:f:liifij.0), .. ·::::::::·.".·.::: 
... ................ .. .... ... .. ...... .. .. ..... ................... ................... ..... ..... .... ........ ... ...... ...... ............... ......... J.. ........ .... .... . 

,. ;.;~:§~:~::"<;;'::;~"'"~:'~~iiii....i 
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- jestem członki em rady nadzorczej (od kiedy) : .. ... wi" .... d.(/b.i.Cf.iJ ... .... .. .......... ........................ .... ...... . 
j / 

- j ~~;~;;;·~·~i~·~k;~;;;k;~i~j; · ;~;:;i;~i~·~j·i~d ·ki~d~i·:·.·:iikC· .:dffi.iWj···.·::::: •• · .. :: •••• · ... : •••• ···: ·:: •••• ··· ·:: •••••.. 
Z ;~~~·~~·~·i~·~~;~~~·~ł~~(~i~;;;·);:;·;~·k·~·~bi~~·i~·;;;·d~·~hÓd·~·~~~~k;Ś·~i:·· · ::~;U·:::dif(ii;; ··· . ·:·::: ••••• ·.·.·:.:: • 
.......................................................................................................... .............. ................ 1. .. "1 ................ . 

VIII. 
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dZiała l ~śfi zj.!fpbkowej 1~.bZajęć" .' p'0daniem 
kwot .wys~lw~ nych z kazdego tytułu . . , ...... (j.4Jt;.&AJfL ....... ;v. .. . -rj/<!{m .. 'iJ~ .~w~ .. ..... .. 
.w. .. .rO!..9:'~:W7.0~ ... ~r.fJae. ... . f:'v..CUj .. .. ,.v.v. .... &.a..· .. I:fc.r+. .... v.w)~t:f.J,(.1< ... ............. . 

•• ~rr.~i~~.~~~ •• •• •••••• " .~OI..~ ......... ~~~~{. Of?.. .. ~:: ... ~":~ ............................................ . 
IX. 
Składniki mi enia ruchomego o wartośc i powyżej 10 000 złotych (w przypadku pOjazdów mechan icznych 
należy podać l)1arkę. mode l i rok produkcji): ........ .:J .................................... -._ .............. r.!' ................................ . 
... '&~X!.(. .. Au(i( .... .:s..~ ... :~ ... v.oI0. .. r.I(f.?<),k . . ~o.o.d .... 7 .. 0!'fQ.LUi:ą.f.\<Q$.C~ ., ...... , .1"' ................ . 
SC!:.lw:?L!Mf.i.cj. .... J( 1.~Svl~F.? H:.c. .. MIY.~ ... -:: ... rok: ... pvOi:L ... Wo..9. .... ::-... o.rx:::.l..'f@" I.IC&L ... ..... .. . 

· .. ~fd~·<.:!f .. ·· ~tj;15~i'· iio ···~···, ;;.; ·; ··· .... · ; ;/: ····· :Q~:;t·· ~ ··;;··;.ĄJ.::;i;i5i;Q$~i ................... . 
.. $.uAI,.W,C)WCf.,.. ................................ .................. .Jdi-... .fift2, ....... 1.1 .. " .............. 25(V.C ......... ............................... . 

X. 
Zobowiązania pie niężne o wartości powyżej 10 000 złotych. w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz 
warunki. na jakich zostały udzielone (wobec kogo. w związku zjakim zdarzeniem. w jakiej wysokości): ...... 
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CZĘŚĆ B 

Powyżs z e oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

(m iejscowość, data) 

1 Niewlaściwe skre ślić. 

0~~fxrL~i:i.fkcQ 
" ~~';;~i"(T ' 

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

j zakresie gospodarstwa rodzinnego. 

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzie ln i mieszkaniowych. 


