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oSwtADczENtE MAJATKIwE
radnego powiatu
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LJwaga:

1.

Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego

wypelnienia ka2dej z rubryk.

z

prawdE, starannego

i

zupelnego

Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisae ..nie dotvczv".

2.

Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okresli6 przynale2nosc poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrgbnego i majqtku objetego matzefskE wsp6lnosciq
majqtkowq.

3. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
OSwiadczenie o stanie majEtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pieniqzne.

4.

W czgsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne dotyczqce

adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomosci.
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po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym

z

(Dz.U.22015

p62n. zm.), zgodnie z art. 25c tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodzqce
malz efrskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:
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Zasoby pieniqZne:
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SJodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ................
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rodzaj gospodarstvva: ............1).1.9.........
o

wartosci:

..ntg...

rodzaj zabudowy: ..................fl 1.9.........
tytuf prawny: ...... ...... ............n t.p-.........
i doch6d w wysokosci:

'H1'tri-fito**Get qd.rJ-t*A-uo@t * Rd"j ;ril--c^€l

ilt.
1.

(*ffkt "tqul:) ("qttl" Utb:)

;

wilr^e,=€

^/t -q*r"*.i 1

Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w,
w kt6rych
takie osoby
nalezy poda6 liczbq i emitenta udzial6w:
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Z tego tytulu osiEgnqlgm(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..................

n.te.

()o

d,rtyrzxqa

tv.

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub pzedsiQbiorc6w,
w kt6rych uczest^nic3e takie osoby
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nale2y poda6 iiczbQ i emitenta akcji:...................
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Z tego tytufu osiEgnQ{em (Qtam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:...h)e' ...

2. Posiadam akcje w innyc\ sp6lkach handlowych

. ....nie

-

nalezy poda6 llczbg iemitenta akcji: ..................
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Z tego tytulu osiqgnqlem(Qfam){v roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..................
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Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrgbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od
komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu
nalezy poda6 opis
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1. Prowadzg dzjalalno6i
osobiscie
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gospodarczq
2. ZazEdzam
aazEdzam dziaialnosciq
dziatalnosciq gospodarczE

lub jestem

(nalezy poda6 forme prawnE i przedmiot dziatatnoSci;:

- wsp6lnie z innymi osobami

vll.
W spolkach handlowych
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pzedqtawiciepmo pelnomocnikiem takiefdzidlalnos;c
przedqtawicieleq
takiefdzidlalnoSci
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Inne dochody osiqgane
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Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
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Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciEgniQte kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem,'w ldfiel wydoko6ci):...,.,,.
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Powyzsze oswiadczenie skiadam.swiadom y(a),
i2na podstawie
prawdy tub zatajenie prawdy grozi kara por'nii,ii"ni" ..iJli-"J,ji. art.233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
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