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radnego powiatu
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Uwaga;
1. Osoba skladajqca o6w'iadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

wypelnienia ka2dej z rubryk.
2..le2eli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowanria, nale,2y wpisac r,.pie
1lotvczv".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2noS6 poszc:ueg6lnych skladnik<lw
rnajqtkowych, dochodow izobowiqzaf do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego mat2efsl<q
wspol noSciq majqtkorvq.
4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. O6wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2

wierzytelno6ci pienig2ne.

6. l/V czg6ci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq5ci B za6 informacje niejawne dotyczqrce

adresu zamieszkania s;kladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nierur:homoilci.
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i;i;j,;ie;;tiii;;i;;l;:'ii;;;*l;i; l;ti,j;[;6j
zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. LJ. z:200'l r. Nr
142,poz 1592orazz2C02 r. Nr23, po2.220, Nr62, po2.558, l,lr 113,po2.984, Nr'153, poz.'1271,\r200,po2.
168i3 i Nr 2'14, poz. 1806), zgodnie z arl..25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchod;zac;e w sklad

po zapoznaniu sig z przepr:;ami ustawy

mal;renskrej wspolnoSci rnajqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odrqbny:
t.

Zasoby pieniQzne:
-Src,dki pieniqzne zgronrarizone w walucie

polskiej: 3o 00c zl

- srcdki pienigzne zgrornadzone w walucie
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3" Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwer: Nie <1ot1,'czy

, powierzchnia:

o warloSci:
rodzaj zabudowy

tytut prawny.

ztego tytulu osiqgnellem(qlarn)w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
4. lnne nieruchomosci:
powierzchnia

:
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o wartosci

tytul prawny:
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'1.

Posiadam udziaty w spolkach handlowych z udzialem powlatowych osob prawnych lub
przedsiqbiorcow, w klorych uczestniczq takie osoby
nalezy podac liczbq i emiternta urlzialour:

-

udzialy te stanowiq prakiet wiqrkszy niL10o/o udzialow w spolce.

Z tego tytulu osiqgnalem(qlarn) w roku ubiegtym dochod w wysoko6ci:

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych

-

nalez'/ podac liczbq i ermitentia ucJzialow:

l.:.:.....1g..-.:t.:..-..r.......

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlann) w roku ubieglym dochod w wysokosci.

tv.

z udzialem powial,owych osob pralvnych lub
przedsigbiorcow, w ktorych ur:zestniczq takie osoby
nale2y podac liczbg i emitenta al.lcji

1. Posiadam akcje w sprolkach handlowych
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akcje te stanowiq parkiet wigllszy ni21Oo/o akcji w spotce.
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci.

2

Posiadam akcje w innych spr5lkach handlowych
l.li a ,l',]

rrnzrr

-

nale2y podac liczbg i ernitenta akcji:

Z tego tytulu osiqgniltem(glam) w roku ubiegtym dochod w wysoko6ci:

V.

Nabytem(am) (nabyl moj malzonek, z wytqczeniem mienia przynale2nego do jego majq':ku
odrgbnego) od Skarlcu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdr-r
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqcel mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu
nale2y podac opis mienia i datq nabycia, ,cd kotJo:

-

Nie clol-yczy

vt.
'1

. Prowadzq dzialalno$c gospodarczq (naleZy podac formq prawnq i przedmiot dzialalno6r:i):

Nic clot.yczy
-

osobiScie

-wspolnie z innymi os;obami:

Nie

dorycz.y'

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarzqdzam dzialalnclsciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnonrocnikiem takiej
dziaialnosci (nalei:y podac formg prawnq i przedmiot clzialialno5ci)
i.j

-

ic r,loryczy

osobiscie

-wspolnie z innymi osobami:

Z tego tytulu osiqgnqtem(gtam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci

Owwil signform pl Sp z o o., e-mail: BOK@signform.pl, terl./fax (0-22)626 92 95, (0-22) 6269297
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W spolkach handlowych (na,zwa, siedziba spolki): Ni e dotyc:u y
-jestem czlonkiem zztzqdu (od kiedy)
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem czlonkiem komisji rendzyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:
vill.

lnne dochody osiqgane ztytulr.r zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowr:j lub ziajqc,;z podaniem

liwot uzyskiwanych zka2dego tytulu: umovra
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Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powyzej 10 000 z{otych (w przypadku pojazdow
rnechanicznych nalezy podac markQ, model i rok produkcji): Toyor.r Vers<r, ,tOa9r

X
)7-obowiqzania pienigzne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciEgniE)te kredyty

i yt<>2ycz:ki

oraz \,varunki, na jakich zostal)/ udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z Jakim zdarzeniem, w lakiej
rvysokosci)

O wv/w.signform.pl Sp. z o.o., e-majl: BOK@signform.pl,

lel.lfax. (0-22) 626 92 95, (0-22t 626 92 J7

Powyzsze oswiadczenie skiadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 g 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy luo zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.
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