
OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE
EileRka iam~dw pewiatw, sekretaria pewiatw, skarliRika pewiatw, kierewRika jedRestki ergaRiiaE'jjRej
pewiatw, eseliy iariitdiajitEej i EileRka ergaRw iariitdiajitEege pewiate'Nit eseliit praWRit oraz osoby

wydaj<tcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Olesno, dnia 16 kwietnia 2018 r.

Uwaga:
1. Osoba sktadajilca oswiadczenie obowiilzana jest do zgodnego z prawdil, starannego i zupetnego wypetnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajdujil w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba sktadajilca oswiadczenie obowiilzana jest okreslic przynaleinosc poszczegolnych sktadnikow

majiltkowych, dochodow i zobowiilzan do majiltku odr~bnego i majiltku obj~tego matienskil wspolnosciil
majiltkowil·

4. Oswiadczenie majiltkowe dotyczy majiltku w kraju i za granicil.
5. Oswiadczenie majiltkowe obejmuje rowniei wierzytelnosci pieni~ine.
6. W cz~sciA oswiadczenia zawarte sil informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczilce adresu

zamieszkania sktadajilcego oswiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomosci.

CZ~SCA

Ja, niiej podpisany(a),

urodzony(a)

Dagmara Katarzyna Str6ina z d. Gruca,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rod owe)

12 sierpnia 1974 r. w Olesnie

Starostwo Powiatowe w Olesnie
Z-ca Naczelnika Wydziatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. pOZ. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Oz. U. z 2017 r. pOZ. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad matienskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j
majqtek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~ine:
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczy

........................... na kwot~: .
11.
1. Oom 0 powierzchni: 153,8 m2, dziafka 0 pow. 0,1387 ha 0 wartosci: ok. 400000 zt.

tytut prawny: wspofwfasnosc mafienska
2. Mieszkanie 0 powierzchni: m2, 0 wartosci: tytuf prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: .
o wa rtosci: .
rod zaj zabudowy: .
tytut prawny: .
Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy



4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: 1) 0,1720 ha
o wartosci: 39000 zl.
tytuf prawny: wsp6twtasnosc matienska

2) 0,0092 ha
1000 zl.

wsp6twfasnosc matienska

Ill.
Posiadam udziafy w sp6fkach handlowych - naleiy podac Iiczb~ i emitenta udziaf6w: nie dotyczy
udziafy te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% udziaf6w w sp6ke: .

Z tego tytufu osiqgnqfem(~fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6fkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6ke: .

z tego tytufu osiqgnqfem(~fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

V.
Nabyfem(am) (nabyf m6j mafionek, z wyfqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce mienie, kt6re podlegafo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
1. Prowadz~ dzia'falnosc gospodarczq2 (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dziafalnosci): nie dotyczy

- osobiscie .

- wsp61nie z innymi osobami .

z tego tytufu osiqgnqfem(~tam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Zarzqdzam dziafalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pefnomocnikiem takiej dziafalnosci

(naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dziafalnosci): nie dotyczy
- osobiscie .

- wsp61nie z innymi osobami .

Z tego tytufu osiqgnqfem(~fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VII.
1. W sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp6fki): nie dotyczy

- jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy): .

- jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .

- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

Z tego tytufu osiqgnqfem(~fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. W sp6fdzielniach: nie dotyczy

- jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy): .

- jestem czfonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .

- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

~ Z tego tytufu osiqgnqtem(~fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

(j'~JJ2



3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq: nie dotyczy
- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): .

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu:

z tytutu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Olesnie 55594,74 zt.

IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podac mark~, model i rok produkcji):

RENAULTMEGANE rok produkcji 2007
PEUGEOT207 rok produkcji 2012 (nabyty w roku 2017)

X.
Zobowiqzania pienl~zne 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Kredyt hipoteczny zaci'lgni~ty w PKO BP w Ktobucku w 2008 r. na budow~ domu - do sptaty pozostato na
dzien 2017.12.31- 44632,50 CHF., Kredyt got6wkowy w BGZ BNP Paribas S.A. w Olesnie z przeznaczeniem
na okreslony cel- do sptaty pozostato na dzien 2017.12.31- 9267,86 PLN.



cz~stB

Powyisze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

OIesno, dnia 16 kwietnia 2018 r.
(miejscowosc, data)

J)g.orQd~···~t1:RJJ.~
(podpis)

1 Niewlasciwe skreslie.
2 Nie dotyczy dziafalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~cej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.


