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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnego powiatu
, dnia ./..v..5.^....'

r.

(miejscowosc)

Uwaga;

1. Osoba skiadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawdg, starannego i zupetnego wypetnienia
kazde]z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczv".

3. Osoba sktadajgca oswiadczenie obowigzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow
maj^tkowych, dochodow i zobowi^zan do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj^tego maizehskg wspolnoscig
maj^tkow^.
4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W czQSci A oswiadczenia zawarte sg informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotycz^ce adresu
zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.
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CZ^SC A

Ja, nizej podpisanyfa
rv ''

IDjO

urodzony(a)

(imiona i nazwisko oraanazwisko rodowe)

w

\
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznanlu 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 wchodzgce w skiad.

matzenskiej wspolnosci majgtkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odr^bny:

Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:

.j „
(w.v.j....

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

a:

- papiery wartosciowe:

na kwotQ:

1.Dom o powierzchni:..iJliiH.,.,. „ wartosci:
tytui prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni:

'...By.:.^<4^0

l.

wartosci:

tytu{ prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

|
|

rodzaj gospodarstwa:

, powierzchnia:

0 wartosci:

*

rodzaj zabudowy:

tytuj prawny:
Z tego tytuju osiggngtem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

.

i

owartoscir'''''r'MM.'^3tlZZ'Z.''^^
tytut prawny:

III.

1. Posiadam

udziaty

w

spotkach

handiowych

z

udziatem

powiatowych

osob

prawnych

lub

przedsiebiorcow,
jieoiorc
w kjorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac iiczb^ i emitenta udziatow:

udziaty te stanowlq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:
Z tego tytutu osiqgn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

siadam udzldtyW
spoi
2. Posiadam
udzldty W innych spotkach
handiowych - nalezy podac liczb^ 1 emitenta udziatow:

Z tego tytutu osiggn^tem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handiowych z udziatem powiatowych osob prawnych lub przedsiebiorcow,
w ktorych ucze&trticze takie osoby - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

:o:

akcje te stanowig pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:
Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki:
2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

Z tego tytutu osiqgnqtemfQtam) w roku ubiegtym doctiod w wysokoki:
V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolltalnego nast^puj^ce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze p.rzetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo:
'Vt/

a

VI.

1. Prowadzadziatalnosclgo|po{^arcz^
.ouiioiamusLjBUjpuuaiotq (nalezy podac form^ prawng i przedmiot dziatalnosci):
V%n.&V..Uy.
- osobikie
kie

!

1...

- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoki:
2. Zarz^dzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnoki

(nalezy podai:
przedmiot dzlatalnoki):
Jac forfti^
torm^ pr^4^
praWM ii przedm
S (/)wV|.

e.

- osobikie

t

I.

~ wspolnie z Innymi osobami
Z tego tytutu osiqgn^tem(^tam} w roku ubiegtym dochod w wysokoki:

VII.

W spotkach handlowyth (wazwa,siedziba spotki):

.f..1 .^;Vy.

- jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):
kie
- jestem cztonkiem rady nadzorczej(od kiedy);
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):
Z tego tytutu osi^gnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki:

VIII.

nne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem
kwot uzyskiwaoych z kazdeeatytuUi:

iL

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanlcznych
nalezvLpod^ marke, modeli.rpk produkcji):

X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartokl powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zosta.ty udzieipne(wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki):
,

^

,
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A,K>

CZ^SC B

^;SjZarTy|j^zkania

Adres.za

skt^^ajqcej oswiadczenie:

Miejs_ce poiozenia^nleruchomoki wymienionycfi w pumkcie II cz^sci A (adres):
1.

2.

\

3

ft

^

1.1

4. ../5..t.

Powyzsze oswiadczenie sWadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanle

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoscl.

illVixKo )i.oi,,,2oi|
(miejscowosc, data)

/

