
jSWI ADCZEN IE M AJ ATKOWE

radnego Powiatu

Uwaga:

,1. Osoba sktadajqca oswiadczenie 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 oSwiadczenie obowiqzana jest okre6li6 pzynale2no66 poszczeg6lnych skladnik6w

maj4tkowyctr, Oocnod6w i zobowiqzari do maiqtku odrqbnego i majqtku objqtego mal2eriskq wsp6lno6ciq

majqtkow4.

3. O6wiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pieniq2ne.

4. W czqsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B zag lnformacje niejawne dotyczqce

adresu zamieszkania skladaj4cego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci'

urodzony(a) 4t.A1 ' ff6/-t w 6-n-e

:. h I a!.Q.&'
(m iejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

niusiezustawyzdniazqdziepowiatowym(D2.U.22001r.
. 1592 or . Nr 23, poz.22 p62.984, Nr 153, p6z' 1271, Nr 200'

Nr214,'zgodniezart.m,zeposiadamwchodzqcewsklad
wspolno wej tuU stanowi majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pienigzne:

Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: """ '

papiery wafto5ciowe: ........'.....

na kwotq:



il.

1.

2.

lll.

1. posiadam udziaty w spolkach handlowych z udzialem powiatowycn.o.tgP prawnych lub przedsigbiorc6w'

w kiOrych uczestriiczq t'akie osoby - nale2y podac liczbq i emitenta udziatow:

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni210% udzial6w w spolce:"'

Z tego tytulu osi4gnqtem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: ......"........

2. posiadam udziaty w innych spolkach handlowych - nale2y podac liczbq i emitenta udziat6w:

ztego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..'....'........

4 y'*z

lv.

1. Posiadam

w ktorych

udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsigbiorcow,

podac liczbg i emitenta akcji:'...."...

akcje te stanowiE pakiet wigkszy niZ 10o/o akcji w spolce:

akcje w sp6lkach handlowYch z

uczestniczE takie osobY - naleZY

ztego tytulu osiqgnqtem (elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:......"""""'



2. posiadam akcjew innych sp6tkach handlowych - naleZy poda6liczbq iemitenta akcji: '..'.....

zlego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ................. 2..

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrqbnego) od

Skarbu panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od

komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podac opis

mienia i datg nabYcia, od kogo:

vt.

1.

wsp6lnie z innymi osobami

2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

(nalezy podac formg prawna i przedmiot dzialalno6ci): .'

- osobiScie t""'(

- wspolnie z innYmi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:'...'.......'....

vlr.

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):"""'

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):..
tL?

- iestem czlonkiem radY

- iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:.........."""'



tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy



Powyzsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a),i2na podstawie art.233 $ I Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

(miejscowoSd, data)

rilo,r, 0t,*7 I 0 ?' Za#'


