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OSWIADCZENTE MAJATKOWE
radnego powietu

frr&ill" ,^^,t,a/tu-k
(miejscowoSC)

Uwaga:
1. Osobr skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodn€o z prrwd4, starunnego i zupelnego $?pelnieni8
kaidej z rubryk
2. Jeinli poszczeg6lne rubryki nie znajdujl w konkretnym prrypadku zastosowania, nateiry wpisad:!i9j91ryS41.
3. Osoba skladsi{ca oiwisdczenie obowi4zana jesr okreilid prrynaleimo(d poszczeg6lnych skhdnik6w
mri{tkowych, dochod6w i zobowi4zari do mrjltku odrgbnego i msj4tku objgtego malieisk4 wsp6lnoici4
majqtkow{.
4. OSwiadczenie o strnie maj4tkowym dotyczy mrj4tku w kraju i za grrnic4.
5. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierrytelno6ci pienigine.
6. W czg6ci A odwisdczenia zawsrtc s4 informacjc jewlg w czg6ci B za3 informacje niejawne dotycz{ce adresu
zamieszkania skladajqcego oiwirdczenie oraz miejsca poloirtria uieruchomojci.

po zapoz:naniu sig z przepisami ust^wy z dnia 5 czqrwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz.l). z210l r. Nr 142, poz.
1592 oraz 22002 r. Nr 23, poz 220,Nr 62, poz. 558, Nr Il3, po2.984, M 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,
poz. 1806), 4odnie z aft. 25c tej ustawy oiwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad malzeriskiej wspolno3ci
maj4tkowej lub stanowi4ce m6j majqtek odrgbny:

I.
Zasoby pieniQ2ne:
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na kwotQ: ..........



3. Gospodartwo rolne:

;;;;;;;; /*'W( .powierzchniz:

o wadoici: 
/ .:... .................... ........ ... .

rodzaj zabudowy:

t,4ul prawny: ...

Z tego tytufu osi4gnqiem(Elam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysoko6ci:

4. Inne nieruchomodci:
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TII.

l. Posiadam udzialy w sp6lkach handlouych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w, w h6rych

uczestnicz4 takie osoby - nale2y podai liczbg i emitenta udzial6w:

//
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 l0o/o udzial6w wudzialy te stanowi4 pakiet wiQkszy ni2 l0% udzialow w spolcE ................

/ktr 4:f f t
Z tego tytulu osi4gnqlem(Qlam) w roku ubieglypr dochdd w,;vysokoSci:

/tulrc d-44(
2. Posiadam udziaiy w innych sp6lkach handlowych - naleZry poddCliczbei emitenta udzial6w:

Z tego trtulu osi4gn4lcm(qlam) w roku ubieglrm

IV.

L Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsipbiorcow, w kt6rych

uczestnicz4 takie osoby - nale2y podai IiczbE i egritenta aJcji:,

...................../.212.?.."a.{.#..f..7
/,/



akcje te stanowi4 pakiet wigksry ni2 l07o..akcji w

Z tcgo tytulu osi4gnqlem(€lam) w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci: .............................

Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nate2y podaC liczbp i emitenta akcji:

w wysokodci:

......................................2.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z u/ylqczeniom mienia pr4maleznego do jego maj4tku odrgbnego) od Skarbu

Parlstwa" innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwiqZk6w lub od komunalnej osoby

prawnej nast€Puj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodz€ przetargu - nalezy podai opis mienia i datq nabycia, od

kogo:

l. Prowadzg dzialalnogd gospodarcz{ (nale2y podai formg prawnq i przedmiot dzialalnodci):

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko3ci: ..............................

2. Zananzan dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem prz€dstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci (nalezy podai

formq prawnq i przrdmlp,t dzlalalnoSpi):

9f--/ e/<-<-/z<o-/ ;:; "";" ' "
- osobiscie ......t..,Z:X........'.

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym

- wsp6lnie z innymi osobami

'... ............*........ .1..............
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0/ 0t flplq4/ (u/o/q,

W spolkach handlowych (nazwa. siedziba sp{lki):

.... k( 4:0A''""" "" - -'rr"""-'v
-jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

,t r/V.

-jestem czlonkiem rady nadzorcze; fi kiedy;:......

VIII.

Inne dochody osi4gane z t''tulu zatrudnienia lub innej dzialalnodci zarobkowej lub zajpC, z podaniem kwot uryskiwanych

z kazdego t),tulu: .r...... ,z/A' z
*t i64*"..,/.L)W:od ..6*-/t,

...............a/.!9.

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartoici powy2ej 10.000 zlotych (w pr4padku pojazd6w mechanicaych nalezy podai

x.
Zobowiq,zania pieniQzne o wartoSci polryzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gniQte hedyty i po2yczki oraz warunki, najakich

zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w jakiej *ysoko6ci): ...........................



Powybze oiwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

zatajenie rrrawdy gtozi kara pozbawienia wolnoSci.

/{" bl)u 4t or /o/h C'/*/
(micjscowojC, data)


