
SMROSTWO POWIATOWE 05WIADCZENIE MAJ^TKOWE

KtODZ^nego powiatu
20 rok (roczne)

(miejscowok)

do zgodnego z prawd^, starannego i zupetnego wypetnienia

Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowi^zana

kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujg w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie dotvczv".

3. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowiqzana jest okresllc przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow
maj^tkowych, dochodow i zobowi^zan do majqtku odr^bnego I maj^tku obj<?tego matzensk^ wspdlnosci^
maj^tkowq.

4. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy maj^tku w kraju 1 za granicq.

5. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniQzne.

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ Informacje jawne, w cz<^sci B zas informacje niejawne dotyczgce adresu
zamleszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nicruchomoki.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisanWa), At/WWwiy fu'vek.
{imlona 1 nazwisko oraz nazwiSKo r^dowe)

urQdzony(a)5i.t'^w/l^y

{nnlejscezatrudnienia,stanowlskoiubfunkcia)

po zapoznaniu sIq z przepisami ustawy z dnla 5 czerwca 1938 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2C^ r.
poz. 1858), zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad matzenskiej wspolnosci
majgtkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odrfjbny:

I.

Zasoby pieni^zne;

•  srodki pieni^zne zgromadzone w waiucie polsklej;

•  srodki pieni^zne zgromadzone w waiucie obcej:

•  papiery wartosclowe:

na kwot^:

Am//

/

1. Dom o powierzchni: nn\ o wartosci:

tytutprawny: ./v^a/W>C [
2. Mieszkanle 0 powierzchni: m^owartosci: S (£^4h€zUV
tytuJ prawny; 0

3. Gospodarstwo rolne: ,yVl5U oWhMM/
rodzaj gospodarstvx'a; , powierzchnia; \)

o wartosci:

rodzaj zabudowy:



Oswic^dczenie mv^j.^lkowe radnego powiatu za 2020 rok (roczne)
m

tytut prawny:

Z tego tytutu osi^gn^lem(^{am) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoki: ^AiJi

4. Innenieruchomosci:

powierzchnia: « fl

o wartosci:

tytui prawny:

1. Posiadam udzialy wspolkach handlowych z udziatem powiatowych osob prawnych lub przedsi^biorcow,

w ktorych uczestnicz^} takie osoby — nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

udzialy te stanowig pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce: M

Z tego tytutu osiqgn^fein(^iam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki:

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych — nalezy podac llczb^ i emitenta udziatow:

Z tego tytutu osiqgn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki: 'j
n

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem powiatowych osob prawnych lub przedsi^biorcow,

w ktorych uczestniczq takie osoby — naiezy podac liczb^ i emitenta akcji: /\/\^
akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce: ^ ^ (j

<

Z tego tytutu osiqgn;^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki: /kaZ

2. Posiadam akcje w Innych spotkach handlowych — naiezy podac liczb^ i emitenta akcji: ^JiQyy)(W\ y
Z tego tytutu osl^gn^tem(e;tam) w roku ubiegtym dochod w wysokokl: /VtA£ UjAVUaaa 0

Ti
Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego) od Skarbu
Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawne], jednostek samorzijdu terytorialnego, ich zwi^zkow, komunalnej osoby
prawnej lub z\/vi^zku metropoiitainego nast^puj^ce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy
podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo:

1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarcz^ (nalezy podac form^ prawny i przedmlot dziatalnoscl):

•  osobiscie ^ H

• wspolnie z innymi osobami

Ztego tytutu osi^gnqtem((^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci;

2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem. petnomocnikiem taklej dziatalnoscl (nalezy
podac form^ prawny i przedmiot dzialalnosci): AvU vi/AwfMA/

• osobiscie g ^

• wspolnie z Innymi osobami

Z tego tytutu osi^gn^tem{qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki: MAl

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): AVU

•  jestem cztonkiern zarzi^du (od kiedy):
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Oswiddczenie maj.iitkowe rridnego powiatu za 2020 rok (roczne)

c

•  jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

•  jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytufu os!^gngfem(^'tam) w roku ubicglym dochod w wysokosci: ̂  /\Mji
VIII.

Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziolalnosci zarobkowej lub zaj(^c, z podaniem kwot
uzyskiwanychzkazdego tytufu; Jyj

IX - Aa^W ~ M/Ua^ Oi/^Q/ iXit'oWTtlt
A % ~ 'J 0

Skfadnlkl mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ziotych (vcCprzypadku pojazdow mechanicznycfi nalezy
podac mark^, model i rok produkcji):

m eoo Yiv cMfi SJof^ ~ /mMHi-
ms - ̂rufoAmii. (ciyL)

Zobowi^zanla pieni^zne o wartosci powyzej 10.000 zfotych, w tym zaci^gni^te kredyiy i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwlj^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

CZ^SC B

X.

Adres zamieszkania osoby skfadaj^cej osw

Miejsce pofozenia nieruchomosci wymienlonych

1- /ut. .^,5'

iwiadc>enie: fyX..

?nlonych w punkcie II cz^sci A (adres): (J

Powyzsze oswiadczenie skfadam swiadomy{a), Iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

3j01\
(miejscowosc, data) (podpis) j

Strona 3 z 3

gcymbalski
Podświetlony

gcymbalski
Podświetlony

gcymbalski
Podświetlony


