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ośwnoczENlE MNĄTKoWE
rardirego powlatu

Uwaga:
1. osoba skladąJąca ośłĺadczenle obowĘzana test do zgodnego z prawdą starąnnego t zupelnego u4'pelntenla

każdet z rubąĄ
2. Jeźelt posaczegplne rubry*l'nte znatdutą w kol'ceg'm prz1ryadku zastosowanla, naleł wplsać ble đo'Ęcť\r".3. osoba skladaląca_ ośurĺadceenle obowĘzäna test okľďtĺć przynaĺeźność posz<zegolny"h--tänftorł

malątkottdr, doďr'odów l zobowĘzart do rmlątktl odrębnego l matątku obtęteio'mď:eĺsę rĺrrspótnośclą
maĘtkową.

4. ośwladczente o itante ĺnajątkowym dotyrczy ma'ątku w batu l za granĘ.
5. ośwĺadcŻeĺle o stanle ma'ątkorłryĺn obetmute równleżwlerzYtelnośđ púnĘźne.
6. W częścl A oíttđa.dczenla zawarte są'lnłorą3{e.raĺAłn€, w częśd B.zaś.tnformace nletawne doĘczące adresu

zamleszkanla slcladaJącegb ośrłĺladczenle oraz mĺetsca polożenta Ęleruďromośd.
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Ja, nlżeJ podplsany(a), .

..a..a.a.aaa.aaaaaaa.

urodzony(al .....8:0).1

po łapoznaqlu slę z przeplsaml usta$/y .z dnlą 5 częrwca ..199s r.'
(Dz. U; z 2017 r.'poŁ 1{6'8l, Ęodnle z arL 25c tei 'ustawy ośwĺadczam,'że
'rnalżeńs klel wspólnośđ majątkouĺeĺ [ub sta nowlące móJ Ęarątek odręb n1ł

7.asoby plenlężne:
- środkĺ plenlężne zgrqmadzone wwalucle polsklłeJ:

o. samoiądzte powlatowym
posladam wchoďźące w sklad'



- paplery wartośdowe: .........

na kurotę:.-.

il.
1. Dom o powlerzďtni:

brtul prawny:.
2. Mleszkanle o

łtut prawny:
3. Grspodarstwo rolne:

rodzal gospodarstwa:.
o wartóścl:...
rodzal zabudow1ł .-._;'.:.rl

tytul prawn'Ą .............lLub.-.-
ztego tytulu ósląenďem(ęlam) vł

4. tnne

o!í4ŕďl z .udzlałem po,t'ĺatowYďl ' ośób prawnych . tub

L̂

il1.
L.

pnqdslęblo rďvł;w któryĺÍr uceesurlczą takl.e ósoĘ - należy podaé liczbę'| eniiten'ta udzlátlľrn

udzlaly te stanowĘ pakietwiększy nlżLÜ96 udzlalđĺv sýlce:

Łtego tytulu oslągnąlem(ęlaml w roku

2. Posiadam udziaV'w lnľryó spólkaÓ handlotvŕń -należy lĺczĘ t emitenta udzlalów:

ilolroł r rrrl łlllel

|tego tlŕtulu osiągnąłem(ęlam) w roku ubległym

rv.
l..Posiadam akcĺe w spólkaďr handlowych z udzĺalem powiatowych osób prawnych lub pnedsiębiorców,

w Kórych uczestnlczą takie osoby- należy podać liczbę'l emltenta akcjl: ......,.. ............................



Nabylem(am) (nabyl móJ matźoneĘ z wylą'czeniern mlenla. przynależnego do jego maJątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej parĺstwoweJ osoby ppwnej, jednostek 
_."'or.ąáu 

terytorĺalnáĚo, lchzwiązków, komunalneJ osoĘ Pŕ:*ęl lub zwlązku metropoiitatnego n3stępuj{ce mlenle,-któ." b""ďĹg;ä
.*.. -._...:-.:..::.:_.:::_

vt.
1. Prowadzę dzlałalność gospodarczą (naleł podać

::::: ::ľ : :::::::: :ľ::::::::Ę*Yľi:Y:::

'alności

_ jestem czÍonklem kornlsjĺ rewlryjneJ (od kledy); .........|ľx....]



vllt.
lnne dochody osiągane. r tytulu lub innej dzialalnośc{ zarobkowej tub zajęć, z podaniem

lx.
składniki mlenla ruďromego o wartośđ połĺyżei 10 ooo zlotyďr (w prrypadkiu pojażdów mechanlcznych
należy podać model i r.ok produkđi):

'c
X.
Zobowĺązanla plenlężne o wartośd po.rłyźeJ 10 ooo zlotych, w tiln zaciągnlęte kredfi i pożyczki oraz
warunkĺ, na jakiďr zostaĘ udzlelone (wobec kogo. wzr,riązku zJakim zdarzenleľn, w jakiej wysokoścl):

.....:............ellłioołrro



czĘśćB

Pbwyższg ośwjadczenle'sldadam'śtviadomv(a), lż na podstawie art. 233 5 '1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zataJenie p1awdý grozl kara pozbawienia wolnoś<J.
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