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Pyzdry, dnia 01 marca 2022 r.

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce położenia nieruchomości.
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CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany, Robert, Adam Balicki

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony/a 24 grudnia 1965 r. we Wrześni

Radny Rady Powiatu Wrzesińskiego — członek Zarządu

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej

przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2399 z późn. zm.) oraz ustawyz dnia 5 czerwca 1998r.

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że

posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowejlub stanowiące mój majątek odrębny:

1.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 70.000,00 zł — współwłasność małżeńska

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy, na kwotę: nie dotyczy

1. Dom powierzchni: 110 m’, o wartości: 200.000,00zł, tytuł prawny: współwłasność małżeńska

2. Mieszkanie o powierzchni: m”, o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

 

4. Inne nieruchomości: nie dotyczy

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Ill.

Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podaćliczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
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