
Oświadczen:e majątkowe złożone
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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osoba

prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniustarosty!

  

Września, dnia ... 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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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z 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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam

wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L.
Zasoby pieniężne: Johy

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: Xe „dlo (id )

środki pieniężne zgromadzone w„walucie obcej: [NŻ «cMgay
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3. Gospodarstwo rolne: N* icholy 1
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Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
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NL.

Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podaćliczbę i emitenta udziałów: JUG NA

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: \Ne hs

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: (yt dolyh

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: NAC Jolyon

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: Nat dw

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: IN daly

MA
Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,

innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków komunalnej osoby prawnej lub

związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia

i datę nabycia, od kogo: NE Qo

Vi.
1. Prowadzędziałalność gospodarczą? (należy podać formę prawnąi przedmiot działalności): (UG clo

- osobiście: NŚ dały

- wspólnie z innymi osobami: (WC dom,

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: (ut dom,

2.  Zarządzamdziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy

podać formę prawną i PrZenaT działalności): put dalyy

- osobiście: UC holy -

- wspólnie z innymi osobami: Yuet dupy

- Z tego tytulu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: (WC dehy

iia W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): /\AC clalym_

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): Wt don /

- jestem czlonkiem rady nadzorezej (od kiedy): nat ate

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): YU” yw i

Z tego tytulu osiagnatem w roku ubieglym dochéd w wysokosci: )\\t otym

2. Wspéldzielniach; —(UŚ chom

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): YU" dh oly

-_ jestem członkiem rady nadzorczej” (od kiedy): ye SOA

- _jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): we doyuy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: wt alyuy

3. W fundacjach prowadzącychdziałalność gospodarczą: ym? daM

- jestem członkiemzarządu (od kiedy): (UL obo bJe

- _jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): (at da m

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): me ay

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NT MA
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