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o SwtADczEN tE MAJATK,WE

radnego powiatu

jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

Uwaga:

1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana
wypelnienia ka2dej z rubryk.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ..nie dotvczv".
2. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no66 poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego matZ-efsfq wsp6lnoSciq
majqtkowq.

3. oswiadczenie o stanie maiqtkowym dotyczy maiqtku w kraju iza granicq.

oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pienig2ne.

4. W czq5ci A o6wiadczenia zawarte sq.informacje jawne, w czg6ci B za6 informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia'nieruchomo5ci,

S

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniu sig z przepisami ustawy zdnia 5 czenruca 1998 r. o samorzEdzie powiatowym (Dz. U.z2OO1 r.
Nr142,poz.1592oraz-zZ|O!!r. Nr23, p62.220, Nr62,p62.558,Nr113, p6z.9B4,Nr15i, p62.1271,Nr200,
p6z. 1688 iNr 214, goz. 1806), zgodnie z art.25c tej ustawy o6wiadczam,2e posiadam wchodzqce w sklad
mazehs kiej wspol nosci maiqtkowej lub stanowiqce moj maiqtek od rqb ny:

t.

Zasoby pieniqzne:

Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: ................n

.... na kwote:



il.

1.

2.

3.

4.

ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d idochod w wysokosci:

ilt.

1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsiqbiorcow,
iemitenta udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% udzial6w w sp6lce:

Zlego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

tv.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziaNem powiatowych osob prawnych lub przedsigbiorc6w,

czbq i emitenta akcji:..........

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni210% akcji w spolce:

Z tego tytulu osiqgnqlem (qlam)w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:



2. Posiadam akcje w innych sp kach handlovyyctr - nale2y poda6 liczbq i emitenta akcji:

V.

vt.

1 . Prowadzq dzialalnoS6 gospodar czq (nale|y podac

osobiScie

wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(gNam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
2' Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci

(nalezy podac formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

- wsp6lnie z innymi osobami

ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od

-jestemcz|onkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubiegtym



Inne dochody osiqgane z tytulu

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto5ci po 10

:::::'::iT 'lll] 
i rok produkcji):



Powyzsze o6wiadczenie sktadam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.


