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oSwrADczEN I E MAJATKoWE
radnego powiatu

2.

5.

6.

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jeEt do zgodnego z

prawd4, starannego i zupelnego wypelnienia kaidej z rr:.bryk.
ile2e1i poezczeg6lne rr:bryki nie znajdujq, w konkretnym
przl4radku zaEtoaowania, naleiy wpiead trnie doLyczyn.
Osoba skladajaca o6wiadczenie obowi4zana jest okreSli6
pr zynal e in o 66 po s zczeg6 Inych s kl adnik6w ma j qtkor,vych,
dochod6w i zobowiazai do majatku odrgbnego i maj4tku
objstego maliefekq wep6lno6ci4 majqtkow4.

4. oSwiadczenie o Btanie naj4tkowlm dotyczy naj4tku w kraju i
za granic4.
OSwiadczenie o Etanie naj4tkowyn obejmuje r6wnie2
wierzytelno5ci pienig2ne.
W czqSci A o€wiadezenia zawarte e4 informacje jawne, w
cze5ci B za5 infornacje niejawne dotyczqce adreEu
zamieszkania skladajacego o6wiadczenie oraz niejeca
polo2enia nieruchomoSci .

czqsc A

Ja, ni2ej podpisany(a),

(miej sce zatrudnienia,
stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca l-998 r.
o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. z 20OI r. Nr 1-42, poz. 1,592
oraz z 2OO2 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr l-13, Poz.
984, Nr 1-53, poz. 1,271, Nr 200, poz. 1588 i Nr 214, poZ. 1806),
zgodnie z arru. 25c tej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodz4ce
w sklad malzehskiej wsp6lno6ci maj4tkowej l-ub stanowi4ce m6j
majatek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w

n/z

::::ii.:......... : ,-""'""" :
papiery wartoSciowe:

na kwotg:



llncnndarql- rrr^ rn I na.

-^^l--i --L--r^-_-

II.
1.

,

3.

2-

Dom o powierzch
tytu? prawny:
Mieszkanie o po
frrj- rr* nr2r^rh\r.

trz tu

III.
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z

powiatowych os6b prawnych 1ub przedsigbiorc6w, w kt.6rych
uczesLnicza takie osoby - naleZy poda6 l-iczbe i emitenta
udzial6w:

udzialy
sp5lce:

te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 t0% udzla]6w w

Z tego tytulu osi4gnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w
r.n;cnLa6 n i .

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - naleZy
podai 1iczbg i emitenta udzia]6w:

Z Lego tytulu osi4gn4lem(elam) w roku ubieglym doch6d w
wysokoSci:

rv.
1. Posiadam akcje

os5b prawnych
r -l,l ^ ^^ ^L-.LANr9 UDVUy -

w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych
1ub przedsigbiorc6w, w kt.6rych uczestnicza-
nal-e2y podai ficzbe i emitenta akcir: .......

akcje te stanowia pakiet wigkszy niz 10? akcji w sp6lce:

Z Lego tytulu osi4gn4lem(elam) w roku ubieglym doch6d w
wysokoSci :

Posiadam akcje w innych
liczbg i emitenta akcji:

sp6lkach handlowych - naIe2y poda6



Z Lego tytulu osi-4gn4lem(91am) w roku ubiegllrm doch6d w
wysoko6ci:

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia
przynaleznego do jego maj4tku odrgbnego) od Skarbu Pafistwa,
innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiazk6w l-ub od komunalnej osoby prawnej
nastepuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu -
nale2y podad opis mienia i date nabycia, od kogo: ...,

vr.
1. Prowadze dzialalno66 gospodarcza (nafeZy podai formg prawna

i przedmiot dzialalnoSci) :

osobiScie

wsp6lnie z innlrmi osobami

Z tego tytulu osiagnal
i doch6d w wvsokoSci:

em(elam) w rokrl ubiegtlrm przych6d

Zarzadzam dzialalno6ci4 gospodarcz4 Iub jestern
przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci
(naleZy podai formg prawna i przedmiot dzialalno6ci):

osoDr_scre

wsp6lnie z innlrmi osobami

v

w

tego tytulu
wysokosci:

osi4gnqlem(91am) w roku ubieglym doch6d

VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

- jesLem czlonklem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu
w wysokosci:

osi4gn4lem(elam) w roku ubieglym doch6d

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej
dzialalno6ci zarobkowej lub zajq6, z podaniem kwot uzyskiwanych

6 qq 6 t-n



IX.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej
przypadku pojazd6w mechanicznych na1e2y podai
rnL nradrrlraii\.

10.000 zlot,ych (w
marlco mnzlal .i

: :::: ::: ::::::::: :: lu tr: ::odTY0e
x.
Zobowiazania pienig2ne o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych, w tym
zaciagniete kredyty i pozyczkj- oraz warunki, na jakich zostaly
udziel"one (wobec kogo, w zwLqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
t*rcnLniai \ .

Powyzsze oSwi-adczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art..
233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.

H,.r?ry ,/.F,.Q4 /,,,t44,2 fl,?./ex. Q r4ia1
({niej scowo56, data) (/odpis)


