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OSWIADCZEN I E M AJ AT KOWE

radnego powiatu

(miejscowoSc)

Uwaga:

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

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

2. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynale2no66 poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrgbnego i majqtku objqtego mal2efskq wsp6lno5ciq
majqtkow4.

3. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq'

O6wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wiezytelno5ci pienig2ne.

4. W czqsci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg5ci B za6 informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieizkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo5ci.
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Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci:
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1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w,
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udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10% udzial6w w spolce:

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

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - naleZy podad liczbg i emitenta udziaN6w:

..Nle.. .a*zkn'2.2

Z tego tytulu osiqgnalem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

tv.

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w,

w kt6rych uczestniczE takie osoby - naleZy poda6 liczbg i emitenta akcji:.'.'......

f/E ?pTrc,zf

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% akcji w sp6lce:

Z tego tytuNu osiqgn4lem (glam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:..."...'..'.""



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

Nt E azzzn r
Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysoko5ci:

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrqbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od
komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podai opis

':::l: '":: l"l:i ll 
-ll'

vt.

1, Prowadzg dzialalnoS6 gospodarczq(nale?y poda6 formg prawnA i przedmiot dzialalno6ci):

- wspolnie z innymi osobami

wsp6lnie z innymi osobami ..........::1.
'......., , ,.'.../

Zlegotytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubiegNym przych6d idoch6d wwysokoSci: O.,: /6t-tl,Zq
2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziafalno6ci

(nalezy poda6 formq prawnE i przedmiot dziatalno5ci): ..............[r

Ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:.................

vll. - .
W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotxi):.....ft/.€ .P.. 7y/4f 

.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.....,..

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



X.
Zobowiqzania pienigzne o warto6ci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i po2yczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): ....,.........,..
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Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a),.i2 na podstawie art..233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozoawienia wornosci.
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