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SWI A DCZE N I E M AJ 4T Kow E

radnego powiatu

(mieiscowo6c)

uwaga:

1. Osoba. skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdA, starannego i zupelnego wypelnienia
ka2dej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisa6 ,,nie dotycz)f,'.
3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2noS6 poszcleg6lnych skiadrrik6w

maj4tkowych, dochod6w

i

zobowiqzafi do majqtku odrqbnego

i

majqtku objgtbgo maEeridtq wsp6lnosciq

majqtkowq.
4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wiezytelnosci pienie2ne.
6' W czgSci A o6wiadczenia zawarte.sq informacje jawne, w czgsci B 2a5 ihformacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladajacego o6wiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.
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Srddki pieniQzne zgromadzone w walucie obcej: ......).....;............

m"..

7 s:.*; a4* lf

'.
2.

Mieszkanie o

prawny:
rolne:

tytul
3. Gospodarstlvo
rodzaj gospodarstwa:
o

) )

powiuzchn@.

wartoSci:

..

el9.4/.

m2, o wartoScr:

.. .. .....!.....(......

.

- z
ffi.*/.v///

.../&4.....

......,...,,, powjenchnia.............,............

t

.

rodzaj zabudory: .........................
f\rt' rl nr.s,nw
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym pftych6d i doch6d w wysokosci:
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1 l?:gd?,f !91qry * sp6lkach .handlolvych z udzialem powiatowych
w Ktorych uczestniczq takie osoby
nalezy poda6 ltczbe i

os6b prawnych tub pzedsigbiorc6w,
emitenta udzial6w:
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utu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..................
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Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

z udzialem powiatowych os6b prawnych lub

akcje te stanowiE pakiet wiqkszy ni2 10% akcji w sp6lce:
Z tego tytu+u osiqgnqlem (Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:...................

przedsiqbiorc6w,

-= nalezv poda6 liczbQ i emitenta akcji: ..................
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2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegfn{dochdd w wysoko6ci: ..................

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrqbnegg) od
skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku mehopolitarnego nastQpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
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1. Prowadze dzialalnosd gospodarczq (nalezy poda6 fotme prawnE i pzedmiot dzialalnosci): .............
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Z tego q/tulu osiqgnqiem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci:

2. ZatzEdzam dziaialnosciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy podad forme prawnq i pzedmiot
tialatno6ci);..............
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W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):....................
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jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

;;;; ;.,;;;

.. .

t/.

..... ...... ...... ....

;;;;";,,,

Z tego tytulu osiEgnqfem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:...................
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Skladniki mienia ruchomego o waftosci powyzej 10 000 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanjcznych
natezy
podad marke. model i rok
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Zobow.iqzania pieniezne o wartosci.powyzej 10 000 zlgtych,
ry tym zaciEgniete kredyty
na jakich zostaly

i po2yczki oraz warunki,
udzietone (wobec koqo, w'zwijzkgz jakim zdaizeniem,'il,1driei wvdo'todcil:

Powy2sze oswiadczenie skladam.swjadom y(a), i2 na podstawie art. 233 1 Kodeksu karnego za podanie nieS
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

///;,;€-

A"r*r<M;,{"{.or zolP

#*"e*
(pod

