
Zatqcznik nr 1 do

ROZPORZADZENIA PREZESA RADY MINISTROW
z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie okreilenia wzorow formularzy oswiadczen
majijtkowych radnego powiatu, czbnka zarzqdu powiatu,

sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osobyzarzgdzajqcej i czlonka organu
zarzqdzajqcego powiatow^ osob^ prawns} oraz osoby wydajqcej

decyzje administracyjne w imieniu starosty

SWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego powiatu

(miejscowosO)
dnia

Uwaga:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Osoba sktadajqca oswladczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawd^, starannego
I zupetnego wypetnienia kazde] z rubryk.

Jezell poszczegolne rubt7ki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac ..nie dotvczv".

Osoba skladajqca oswladczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych sktadnikow majqtkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku
odr^bnego i maj^tku obj^tego matzeriskq wspolnosciq majqtkow^.

Oswladczenie o stanie maj^tkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
W czfsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca
potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja. nizej podpisany(^,
(imiona 1 nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(^) JJ.ALim w

/

-J:
(miejsce zatrudnienla, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w

skiad mateohskioj wcpolnosci majqtkowej lub stanowiqce mo] maj^tek odr^bny:



I.

Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni^zne zgiiomadzone w walucie polskiej:

.... K9.t:h S^J.br.t.'L. .Q.l:. .PQ9.'P/i^..:.. .
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie oboej:

. .©X.. .&.L.

- papiery wartosciowe:

'  ®''/

1. Dom 0 powlerzchnl: m^, owartosci

tytut prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni; ..Jj. o wartosci;
tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ...TTT powierzchnia:

0 wartosci:

C-'
rodzaj zabudowy:

tytui prawny:

Z tego tytulu osi^gn^lem w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

nrJ^

powierzchnia:

Iq&J-. ..
wartosci:

Q.M...::^
tytut prawny: Ct^ln/p f'-'

. fc s y[f^. >... 1.
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1. Posiadam udziaty w spolkach handlowych z udziaJem powiatowych osob prawnych lub

przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta udzialow:

udziaiy te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce;

Z tego tytulu osiqgn^tem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ 1 emitenta

udziatow: ....

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

IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udzlatem powiatowych 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 tytulu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta

akcji: ^ /)

r)Wi

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

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytaczenlem mienia przynaleznego do jego majqtku

odr^bnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
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terytorialnego, ich zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast^puj^ce

mienie, ktore podlegab zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od

kogo:

V  iC;

VI.

1. Prowadz^ dzialalnosc gospodarcz^ (nalezy podac form? prawn^ i przedmiot

dzialalnosci):

- osoblscie

- wspoinie z innymi osobami

Z tego tytulu osi^gn^lem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: .....TT::::

2. Zarzqdzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pefnomocniklem takiej

dzialalnosci (nalezy podac form? prawn^ i przedmiot dziatalnosci):

- osoblscie .f

-wspoinie z innymi osobami

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

VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

|-^
-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

Inne dochody osi^gane z tytuiu zatrudnienia lub innej dziaialnosci zarobkowej lub zaj^c,

z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdega4yt^d^u:

. ?A i/>S. .O. ^

0^'

e  " "5i-" ̂  .1^^.

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podac mark^, model i rok produkcji):

-r
c

X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki

oraz warunki, na jaklch zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokosci):
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CZĘŚĆ B 

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ...................................................................... . 
. /'fr::� ... f.? . .-f ��·.C?:.� ... i1...fł. .. �} �. :.b��: ?:". .kf �!. �s .........................................................................

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie li części A (adres): � j \ \ 
1. ..&.'.:\�b.-:: .... /1. .... � .. l..: .. ��:? ... f..�!':.�.�.:-:.f.�.�.?.{ ........................................................................ . 

2. 4.1��!'.'.''..1c.JllY.. ciP. � m blclv ..................................................................
.. .. .. 

, 1 , , • 0� · ·B - · � J " 1 
· 

3. 
4 

r.1.J.��{.,_:.-?��:�:.: .. !'..� :J� .... ...... :l .1v. ....... ?:::�.::.�. � ... � .... �.l: .. --:.r::V':'.:::-/?. .?".-1.f. ........................... . 

4. 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za 
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

.. . t T �?\.::: 4: 0 ... 9?.9:9.�' . . 22�. 
f ............... .

(miejscowość, data) 

gcymbalski
Podświetlony

gcymbalski
Podświetlony

gcymbalski
Podświetlony

gcymbalski
Podświetlony

gcymbalski
Podświetlony

gcymbalski
Podświetlony




