
oSwtADczEN tE M AJ ATKowE

radnego powiatu

(miejs;cowo56)
Uwaga:

1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ..nie dotvczv".

2. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynale2no66 poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrgbnego i majqtku obrjgtego mal2eriskq wsp6lno5ciE
majqtkowq.

3. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pienig2ne.

4. W czg5ci A oSwiadczenia zawafte sq informacje jawne, w czg6ci B za6 informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajEcego o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchonro5ci.

czEsc A

Ja, nizej podpisany(a),... .

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
DEI

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniu sigz przepisami ustawy zdnia 5 czenrrca 1998 r. o samorzqdzire ps\Mlt1twym (Dz. U.22001 r.

Nr 142, poz.1592orazz2002 r. Nr23, po2.220, Nr62, po2.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, po2.1271,Nr200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad
matzen skiej wsp6l no6ci majAtkowej I u b stan owiEce m6j majatek od rgbny:

t.

Zasoby pieniQzne:

24, oaa 7z tY

na kwotq:



il.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzl zabudowy:

tytul prawny. .....................

ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchn ia:.......... 2i.€.......

o wartoSci:

ilt.

1. Posiadam udziaty w spolkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y poda6 liczbg i emitentb udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niZ10% udziaN6w w spolce:

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalely poda6 liczbg i emitenta udzialow:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:

tv.

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych osob prawnych lub przedsigbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczbg i emitenta akcji:..........

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10% akcji w sp6tce:

Ztego tytutu osiqgnqlem (glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:



2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta akcji:

Z tego tytutu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglym dochod w wysokosci:

V.

Nabylem(am) (nabyt m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrgbnego) od
Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoriaLnego, iCh zwiqikow lub od
komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y poda6 opis
mienia i datg nabycia, od kogo:

vt.

1. Prowadzg dzialalnoSc gospodarczq(nale2y podac formg prawnE i przedmiot dzialalnoSci):

wspolnie z innymi osobami

ztego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci
(nalezy poda6 formg prawna i przedmiot dzialalnoSci):

osobiscie

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

vil.

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:



zatrudnienia lub

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 1O OO0 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych natezy
podac markg, model i rok produkcji): ............

X.

Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyzej 1O 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdaizeniem,-ilr;dfiel wydoi<odci):'....... ..._.............



Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),.i2na podstawie ar1..233 g 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.
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