STAROSTWO POW]ATOWE
W NOWYM TARGU
Dziennik Podawczy '

ośWADczENlE MAJĄ

radnego powiatu
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Uwaga:
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składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

wypełnienia każdej z rubryk.

z

prawdą, starannego

i

zupełnego

4Ę

2.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻy wPisaĆ

3.

oświadczenie obowiązana jest okreśIićprzynależnośćposzczególnych składników
osoba składająca
-dochodów
i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małŻeńską wspÓInoŚcią
majątkowych,

4.
5.
6.

dotvczv".

majątkową.

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w

kĘu iza

granicą.

oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wiezytelności pieniężne.
W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne doĘczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomoŚci.
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po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samoządzie powiatowym (Dz- U. z 2017 r.
małzeńskiej wsPÓlnoŚci
boz.1868), zgodnie z'ań,'25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

ZasoĘ pienięzne:

-

papiery wańościowe: ...............
na kwotę:

ll.
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m(, o wartości,..!40-,..Q
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Mieszkanie o powiezchni:

3.

Gospodarstwo

rolne:

rodzalgospodarstwa:
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wańości: ...............
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód
lnne nieruchomości:

powiezchnia:

...............
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powiezchnia: ..........,....

dochód w wysokości: .....,.....,.....

ltoz

o wańości:

II|.

1.

Posiadam udziĄ w spółkach handlowych
w których uczestniczą takie osoby

udziĄ

-

z

udziałem powiatowych osób prawnych lub pzedsiębiorcow,
należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,...............
2,

Posiadam

udziĄ

w innych spółkach handlowych

.........Pi g.

P§:ilt{.t.y

-

nalezy podać liczbę i emitenta udziałow:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,,..............

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w spółce:

Ztego tytułu ośiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................

I

Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

2.

-

naleZy podaó liczbę i emitenta akcji: ..........

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................

V.
Nabyłem(am) (nabył moj małżonek,z vlyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
PańŚtwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich zwięków, końunalnej osoby
prawnej lub zwiąku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu - naleZy podaĆ
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1.

2.

Prowadzę działalnośó gospodarczą (naleźy podaó formę prawną i pzedmiot działalności): ..................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód

dochód w wysokości: ......,..........

Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci
(nalezy podaó formę prawną i pzedmiot działalności): .,.. . . . . .
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-

osobiście

+ jestem członkiem zarządu (od

-

i

kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

|-

-

jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............,...

vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęó, z podaniem kwot
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Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych nalezy

x.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,

na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
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zdazeniem, w jakiej wysokości):

