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rozporzadzenia PREZESA RADY MINISTROW
7. dnii) 26 lutcgo 2003 r.
w spriiwie okreslenia wzorow formular/.y oswiadczen
majqtkowych radnego powiatu,czlonka zarzi}du po« iatu,
sekretarza powiatu,skarbnika powiatu, kierownika jednostkl
organizacyjnej powiatu, osoby zarzijdzaj^cej i czlonka organu

30 -CV 2021

zarz^dzajijcego powlatow^ osobi} prawnij oraz osobj wydajs}cej
dccyzjc administracyjne w imieniu starosty

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego powiatu
dnia

(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadajejca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd^, starannego
i zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryk! nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac „nie dotyczy".
3. Osoba sMadajqca
oswiadczenie obowi^zana jest okreslic
przynaleznosc

poszczegolnych sktadnikow maj^tkowych, dochodow i zobowi^zan do maj^tku
odr^bnego i maj^tku obj^tego matzensk^ wspolnoscici majqtkow^.
4. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz^sci B zas informacje
niejawne dotycz^ce adresu zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca
potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a)

,

{imkina i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(ay^^-<?3:,^.fe.^..„ w
„

(miejsca zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w
sWad matzenskiej wspolnosci maj^tkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odr^bny:

Zasoby pieni^zne:

«.

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: .

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: ...

- papiery wartosciowe: ....

na kwot?:

II.
1. Dom 0 powierzchni:

m^, owartQsci

tytui prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni:

m^, o wartosci:

tytui prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

k

rodzaj gospodarstwa:

powierzchnia:

0 wartosci: ...^.^d2..'g^.or^..
rodzaj zabudowy^fe^v^^
tytu) prawny:

Z tego tytutu oslqgn^tem(^Iam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci;

powierzchnia: ...
0 wartosci:

/if/h
r/K/.f.....

tytut prawny:

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem powlatowych osob prawnych lub
przedsi^biorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb^ 1 emitenta udziatow:

udziaiy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udzia+ow w spoice:

Z tego tytutu osi^gn^tem(§tam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:
2. Posiadam udzialy w inrwch spotkach handlowych - nalezy podac Nczb? i emitenta udziatow:

tego tytutu osi^gn^tem(^tam} w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ..

IV.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzlatem powlatowych osob prawnych lub
przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:
Z tego tytutu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta a^ji:

Z tego tytutu osi^gn^tem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ITfZ"..

V.

Nabytem(am) {nabyt moj matzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku
odr^bnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropoiitalnego nast^puj^ce
mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od

kogo:

S/CF.....<0£^JfK

VI.

1. Prowadz^ dziaialnosc gospodarcz^ (nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie

- wspoinie z innymi osobami

^>^1%

Z tego tytulu osi^gn^lem(^am) w roku ubieg^ym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnil^iem takie]
dziatalnosci {nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie

- wspoinie z innymi osobami

Z tego tytutu osi^gn^tem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

C:

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spofki):

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgn^tem(^am) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci:

VIII.

tnne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c,

z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

^

^

5Z...
~A.^.

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazddw

mechanicznych naiezy podac maj^^, model i rok produkcji):

r

y-

6:ye<f^i^L..^iz
TR-AP^.■

.pP.P/C---■

/y/oAi}/ C/fdcT/lRs

^

P^C/6-/P<pTS^
Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zbtych, w tym zacl^gni^te kredyty 1 pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci);

M.yS..^Mr.....<p.3BmPPPPJ..J.^

!U)..R^...p><..

CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby skladaj^cej o^wiadc^nie:

/'W^t
Miejsce pofozenia
poiozenia nieruchompsci wy/nienionych
wy/nienionw

'U

w punkcie II cz^sci A (adres):

3.
4.

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

(miejscowosc, data)

