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oSwtADczENlE M AJ ATKowE

radnego Powiatu

(miejscowoSc)

Uwaga:

1. Osoba skladajEca oswiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

wypelnienia ka2dej z rubrYk'

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ..nie dotvczv".

2. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowi4zana jest okre6li6 przynale2no56 poszczeg6lnych skladnik6w

maj4tkowycn, Oocnod6w i zobowiqzari do majEtku odrqbnego i majqtku objgtego mat2efskq wsp6lnoSciq

majEtkowq.

3. O6wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pieniq2ne'

4. W czgsci A o6wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg6ci B za5 informacje niejawne dotycz4ce

adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy powiatowym (Dz' U' 22001 r'

Nr 142, poz. 1592 orazz'2002 r. Nr 23, 84' Nr 153' p6z' 1271' Nr 200'

poz-. IOAA i rut 214, poz.lBOO), zgodn posiadam wchodzqce w sklad

malzenskiejwsp6lno3ci majqtkowej lub majAtek odrqbny:

L

Zasoby pieniqzne:

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:"""

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:



il.

1.

2.

3.

i dochod w wysokoSci:

1il.

'1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w ktorych uczestniczqtakie osoby - nale2y podac liczbq i emitenta udzialow:

tv.

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

l^

Ztego tytulu osiEgnqlem (glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:'...."'



2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - nalezy poda6 liczbg

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieg{ym doch6d w wysoko6ci:

V.

Nabylem(am) (nabyl moj matzonek, z wylqczeniem mienia przynalelnego do jego majqtku odrqbnego) od

Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od

komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kJore p ciu w drodze przetargu - nale2y podac opis

mienia i datg nabycia, od kogo:

\/l

r
wsp6lnie z innymi osobami

Zlegotytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko$ci: ..

(nalezy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalno6ci): .'

- wspolnie z innymi osobami

;;;;,ilil;ft;;;
vil.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):..



tx.
Skfadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 00 adku pojazd6w mechanicznych nalezy
podac markg, model i rok produkcji): .



powyzsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a),i2na podstawie art..233 $ '1 Kodeksu karnego za podanle nle-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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