oswt ADczEN

rE M AJ ATKOWE

radnego powiatu
dnia...........,...:..:..
(miejscowoSi)
Uwager:

1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnelgo wypelnienia
kai:dej z rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ,,rrie dot'yczy".
3. Osioba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2noS6 poszczeg6lnyc;h sktadnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego mat2efskq wsp6lno6ciq
majqtkowq.
4. O6vrriadczenie o stanie maiqtkowym dotyczy maiqtku w kraju iza granicq.
5. O6vriadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pieniq2ne.
6. W <;zq6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq6ci B za6 informacje niejawne dollyczqce adresu

zarnieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.

czEsc A

urodz,cny(a)......

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zetpoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. rc samorzqdzie powiatowym (Dz:. U.:z:201i3 r.
poz. 1395 zp62n. zm.), zgodnie z art. 25c tej ustawy o6wiadczam,:ze posiadam wchodzEce w sklad rnatZehskiej
wspolnoSci majEtkowej lub stanowiAce moj majqtek odrgbny:
l.

Zasobry pieniQzne:

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:.......,..................:...........

Srodki pienigzne zgtomadzone w walucie obcej: ........1.........

na kwotg:

il.

1. Dcrrn o powierzchni:

.....1!.lta'...

2.Mieszkanieopowierzchni:'''...'.li'h..'.'m2,owartoSci.......i).,/(.'...{..(..'..,.'..
3, Gosipodarstwo rolne:
rod:zaj

4.

Z tego tytutu osiqgnqlern(qlam)w roku ubieglym przychod idochdd w wysokoSci: ...........
Inne nieruchomoSci:

o wartoSci

tytut prawny:

il1.

1. Postadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem powiatowych osob prawnych lub przr:dsiqbriorc,cw,
w ktorych uczestniczq takie osoby -- nalezy podac liczbg i emitenta udzialow:

ud;zialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% udzialow w sp6tce

Ztego tytutu osiqgnqlern(gtam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
2. Po:siadam udzialy w innych spolkacl'r handlowych

-nale|y

podao liczbg iemitenta uilzlatow:
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Zte'go tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym dochod w wysol<rcSci: ....... .....

tv.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem powiatowych osob prawnyclr lub przt;risiqbrort:ow,
w k.tcrych uczestniczq takie osoby --- nale|y podai liczbg i emitenta akcji: ......
........

.
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1.

Z tego tytutu osiqgnqtenr (glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych

-

nale2y podad liczbq i emitenta akcji:

Z lego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci

V.

Nabytem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku ccirgbnego) od
Skarbr.r Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego ich zwrqz:kow,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitarnego nastqpujzlce mienie, ktore podlegalo zby'ciu r,rr'drodze
przetargu
nalezy podac opis mienia i datg nabycia, od kogo:

-

t'-:.'.4...........,.I:..'.).!. lf.:./

vt.

1

Prrrwadzg dzialalnosc gospodarczq (nale2y podac formg prawnia i przedmiot dzialalnoSci):

...

..

..

Zt<>go tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym przychod

idochod wwysokosci. ... . ..
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub lestem przedstawicielem, pelnomocnikienr takiej dziaialroscr
(n;alezy podai formg prawnE i przerdmiot dzialalnosci): ......
- osobiScie

i), rr t l:./

,'::1".

Z1:ego tytuiu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci

vil.
W sprilkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

- jeste;m czlonkiem rady nadzorczej (c,d kiedy):.-t:. :r.;..':..'.1...+.: r1...?4y.'lr'.....!Y..'(.:,:.t.1.. .,,.1 ..]....::.....'::.'-r
.'.
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lestem czlonkiem komisji rewizyjnel (od kiedy):
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vlil.
lnne rJ,rchody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnosr:i zarobkowej lub

za1qc,

z

;rc<janir:m <wot

tx.
Sktadntki mienia ruchome5;o o wartosci powyzej '10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechaniczrrych rralezy
podad markg, model i rok produkcji):

X.

Zobowrqzania prenigzne o wartosci pr:rlyzej 10 000 ztotych, w tymzaciqgnigte kredyty I pozyczki 6raz warunki,
na jakir:h zostaly udztelone (wobec kogo w zwiqzku zlakim zdaizeniem, w jdfiejwydokoSci):. . .
.

rSwiadomy(a)' i2 1a p991?1it art' 233 $
Powy2sze oSwiadczenie skladam
prr*dy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoscl'
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Kodeksu karnego lz3 Prldanie nie-

(;lodpis)

(miejscowosc, data)
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