
oswtADczENtE MAJATKOWE
radnego powiatu

Uwaga:

1' osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnieniakazdej z rubryk.
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oloZenia nieruchomoSci.
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Zasoby pienigzne:
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3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj zabudowy:

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni210% udziaiow w sp6lce:

ilt.

1' Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w ktorych uczestniczq takie osoby - nale2y poda6 liczbg i emitLnta
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I Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub
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akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10% akcji w spotce;

Ztego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

Z tego tytufu osiqgnqtem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ,,..,,,,t;:::,
'...;:;;;



V.

Nabylem(am) (nabyt m6j malZonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtkulY rr \s

:^{:T:,s^"^)^:d,jkil?-_l:rylyr, innej parir,Mg*"; osoby 
'prawnel- jelnostel iamorzqo,u

terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby piawney nastgpujqce mienie, kt6ne

vt.

1. Prowadzg dziatalno66 gospodarczq (nalezy poda6 formg prawnE i przedmiot dziatalno6ci):

- osobiScie
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- wsp6lnie z innymi osobami

2 6; ir;i, "'iig'iili;ilt;;;k; ;;i.gry' o"*;l *;il;k;;,

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ): .........
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zobowiqz osci powyzej 10 000 zrotych, w tym zaciqgniqte kredyty
i poLyczki ch zostaly udzielone ( wobec kogo, * =*l-qrk, z jakim'zdarzenie ) :

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art, 233 S i Kod"t *, karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci,


