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w Nowym Dworze Mazowieckim'"'-'-' ;iii'ińęi;'-- Zull;czniknr23)
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rałaclnik f.l.T.t},.n.łL{-ą.....7 o ośWhDczENlE MAJĄTKoWE

czlonkd zanądu powiaYu, sekretarza powiatu, skarbnika powlatu, klerownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zaządzającej i członka organu zanądzaJącego powiatową osobą prawną oraz osoby

wydającej decyzje administracyjne w lmieniu starosĘ1

No.u. 1. ilnł'.. tlał., a 
" 

i 

" 
. /'|ł, 0'ł ]ul....,.

\}mleIscowość)

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana Jest do zgodnego z prawdą, starannego l zupelnego wypelnlenia

każdej z rubryk'
2. Jeżeli poszczególne rubrykl nle znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać,,nle dotvczv".
3. osoba skladaJąca oświadczenie obowlązana jest określić przynależność poszczególnych skladników

majątkowych, dochodów l zobowiązań do majątku odrębnego l malątku obJętego malźeńską wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kra|u i za granicą.
5. ośwladczenle majątkowe obeJmuJe również wlerzytelnoścl pleniężne.
6. W części A ośwladczenla zawarte są lnformacje iawne, w części B zaś informacje niejawne doĘceące adresu

zamleszkanla slrladającego oświadczenie oraz mlejsca polożenia nieruchomości.

czĘśĆ A

Ja, niżeJ podpisany(a), ','........''.B.O.!Y](A .....NCIlhEKL......'.Il!ł,B.ff.H).!4A.....'.'..

urodzony(a) ..ll1"ffi.'.l9!.tl''....'.. r:::dśT.ńB.if:::iilai.ii$ii*.x.ł .'....''.

i{ l'n N.$s''.]J.r. * ł. q!)V' .. : : : :,?.o iji ftiu : _ : : Ń.o.lłhu'dli,ś.
(miejsce zatrudnienia. stanowlsko lub funkcJe)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej pnez osoby petniące funkcje publiczne (Dz. U. z 20L7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samoządzie powiatowym (Dz. U. z 2oL7 r. poz. 1868}, zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad malżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .....l8h.aaa . ł,Q.9,..{..

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ,....... ,.N.i,.9-.. ....Do.n('łY

]i Zc znlirtlt4 rrprorvitdzonr! przcz $ l pkt ? rozporządzcnia, o któryn n1owa lv odnrrśnikrr ]
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- pa ple ry Wa rtościowe : . . .....l!.\Ę......Pp.])

lt.

1' Dom o powierzchni, ..l2''rł!t...''.''
2. Mieszkanie o powierzchni: .....$.-?..

mz, o wańości: &.:
.''... ffiZ, o wańości

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .....''N'li'b_...'Dg.H.ę?.Y,...'......'.., powierzchnia

lw6

R 2^q?|oŁ

o wańości; ...........fu.
rodzaj zabudowy;,.....ffir.
tytuł prawny: '...'.ffi.
Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubleglym przychód i dochód W Wysokości

4.

I ll.
Posiadam udziaĘ w spółkach podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udzialów w spólce:

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

lv.
Posiadam akcje w spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ......N.|E .D,pN.p'uy

akcje te stanowią pakiet większy nlż too/o akcji w spółce:

Z tego Ętułu osiągnąlem(ęłam)w roku ubiegtym dochód w wysokości: .....''....ffi
V.
Nabylem(am} (nabył mój małżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samonądu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące m.ienie, ktÓre podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opls rnienia i datę nabycia, od kogo: .....'..N't.Ę.....D0}1.C2Y
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vt.
1'. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności): ..N.lu:...Dcrvcztł

_ osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego Ętułu osiągnątem(ęlam) w rol<u ubieglym pnychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pnedstayl.icielem, pelnom_ocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmlot dzlalalnoścl): .....N'IĘ.,......,DoĘtt'.t:L'...'.,...'.'

- osoDtscte

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości

vil.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ..' ...Nlt..'..'''''Dor:.cł\ł.

- jestem cełonkiem zarządu (od kiedy):

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

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy}: '.....htm
Z tego tytulu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości;

2. W spółdzielniach:

- jestem człon kiem zarządu (od kiedy) : ...'',h*

-jestem członkiem rady nadzorczeiJ (od kiedy):

- jestem czlonklem komisJi rewizyJneJ (od kledy)

Z tego tytulu osią5nąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości

3, W fundacJach arczą;

- jestem członklem zaządu (od kiedy}:
H----
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-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kledy);

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego Ę1tułu oslągnąłem{ęłam) w rol<u ubiegłym dochód w wysokości:

-vilt.
lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnien

lx.
Skladniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 ooo
nal i)

(w pojazdów mechanicznych

,L

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 ooo zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......

.!1.H.. CrS..
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czĘśĆ B

Powyższe ośwladczenie sk|adam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 9 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozl kara pozbawienia wolnoścl'

ilq'.H,T:*;.hl,. t;.l.Ot^. }oł l, Iak*l/
flodnlsl

l Niewłaściwe skreśllć.

' Nie dotyczy dzialalności wytwórczeJ w rolnictwle w zakresie produkcji roślinnej i zwienęcej, w formie
- i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
t Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych.


