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SWI A D CZE N I E M AJ ATKOWE

radnego powiatu
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(miejscowoSc)
uwarJa:

1. O,soba skladaiqca o5wiadczenie obowiEzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego wypetlnienia
k,a2dej z rubryk.
2. Je2eli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku r:astosowania, nale2y wpisac ,,nitl dotyczy".

3. Osoba

skladajqca o3wiadczenie obowiqzana jest okreSlic przynale2noSc poszczegolnychr skladnikow
i zobowiqzan do majqtku odrqbnego i majqtku objgtego mal2enskq wspolno6ciq

nrajqtkowych, dochod6lv
majqtkowq.

4. O:iwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za gr,anicq.
5. O:iwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rownie2 wierzytelno6,ci pienig2ne.

6. W czgsci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B za5 informacje niejawne dotyozqce adresu
zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo5ci.
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Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem pclwiatowych osob prawnych lub przerdsir2bicr,cow,
w ktorych uczestniczq lakie osoby
nale2y podac liczbg i emitenta udzialow:
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udzialy te stanowiq prakiet wigkszy niZ l0% udzialow w
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Posiadam akcje w spr5lkach handlowych
w ktorych uczestniczq takie osoby

aLkcje
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udzialem powiatowych osob prawnyc;h lub prze,clsiqrbiorcow,
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2. Fosiadam akcje w innyc;h spotkach handlowych

podac liczbg iemitenta akcji: . ........

-nale2y

Zltego tytulu osiqgnqtern(glam)w roku ubiegtym dochod w wysokoSci: ................
V.

Nabl4em(am) (nabyl m(rj rralzonek z wylqczeniem mienia prrzynaleznego do jego rnajqtku od't;brrego) oo
Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostell samorzqdu terytorialnego, icfr zrvielzk:ow
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitarnego nastgpulqce mienie, ktore podlegalo zby<>iu vv clrodze
przelargu
- nale2y podac opis mienia i datg nabycia, od kogo.
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Ztego tytulu osiqgnqlemr(glam)w roku ubieglym przychod i dochcid w wysokosci. ...... .........
2. Zl.arzqdzam dzialalnoSciq gospodarczE lub jestem przedstawir:ielem, pe^lnomocnik:ienr takiej
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W slrolka<;h handlowych (nazwa,siedziba
- jestem czlonkiem zarzzydu (od
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Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub z:ajgc,
uzyskiwanych z kazdego ty'tulu:

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w prrzypadku projazdow mechanir:zrr'1cl'r nalerzy
podac markg, model i rok prrodukcji):
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Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w lym z:aciqgnigte kredyty i po2y<>zki oraz vyarunki.
na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
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powyzsze oSwiadczenre skladam Swiadomy(a),i2na podstawie art. i233 $ 1 Kodeksu karnego za pcdanle
nieprawdy lub zatajenie pra'wdy grozi kara pozbawienta wolno6ci
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