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OSWIA DCZEN I E M AJ ATKOWE

radnego powiatu
Cegl6w, dnia 30 kwietnia 2018 r.
(miejscowos6)

uwaga:

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiEzana jest do zgodnego z prawdq, sllarannego i zupelnego wypelnienia
kaidej z rubryk.
2. Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisa6,,nie dotyczy",
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleZnrosc poszczeg6lnych sktadnik6w

majqtkowych, dochod6w

i

zobowiqzaf do majqtku odrebnego

i

majqtku objetego matienskq wsp6lnosciq

majqtkowE.
4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnieZ wiezytelnoSci pienie2ne.
6. W czg5ci A o5wiadczenia zawarte sE informacje jawne, w cze6ci B zaS informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo6ci,
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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(miejsce zatrudnienia, !{anowist<o lub funkija)

po zapoznaniu sie z pzepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samozedzie powiatowym (Dz. U.22015 r.
poz. 1445 z p52n. zm.), zgodnie z art. 25c tej ustawy o6wiadczam, 2r-' posiadam wchodzqce w sklad
malzeRskiej wsp6lnosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majQtek odrgbny:
t.

Zasoby pienig2ne:
srodki pieniezne zgromadzone w watucie potskiej:.... ...e[.,..-5:6.!?.9
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Srodki pienie2ne zgromadzone w walucie obcej: .............114.e......d.A.h.r.+.o/.. .. .....
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Posiadam udziaiy w sp6lkach_ iandlolvych z udziatem powiatowych
os6b prawnych lub pzedsiebiorc6w,
.
nat'ezy poiililiclO{i u't"nt" udzial6w:

w kt6rych uczestniczE takie osoby
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udziaty te stanowiq pakiet wiekszy ni? looh udzialow w sp6lce:............=
Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych
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nalezy podad liczbg i emitenta udzial6w:

Z tego tytulu osiEgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
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Posiadam akcje w sp6lkach handlorvych z udzialem powiatowych os6b prawnych
lub przedsiebiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby
nalezy podaO liczb? i emjtenta akcji:..,........,...,...
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akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10% akcji w sp6lce:
Z tego tytulu osiqgnqlem (etam) w roku ubiegiym doch6d w wysokoSci:..............11
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Z tego tytulu osiqgnElem(qiam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ..........

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyleczeniem mienia pzynaleznego do jego majqtku odrqbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej paf stwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwiqz:k6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitarnego nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
pzetargu
nalezy podae opis mienia i datg nabycia, od kogo:..................
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qzialalno66 gospodarczE (nalezy poda6 formq prawnq i pzedmiot dzialalnoSci): ............................
Prowadzg dziafalnose
Prowadze
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Z tego tytutu osiqgnqlem(etam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysc,kosci: ?4.O^.(a?tt.5:Q.ii.,: ?4'f-1;8?4

2. Zazqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
(nalezy poda6 forme prawnq i pzedmiot dzialalnosci): ...............

dzialalnoSci
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- wspornre z Innymr osooaml
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jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

... ... ...:--..

da

lub zajgi, z podaniem kwot

tx.
skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzei 1o 000 zlotych (w przypadku
pojazd6w mechanrcznycn narezy
podae markQ, model i rok produkcji):..,,.....,

"N,

;..:Y.?i,x',1u?3..triff5fgi#,i:ix';p[gi;',.l5f3,i:,3;ie

art 233 g

1 Kodeksu karneso za podanie nie-
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